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ข้ อมูลทัว่ ไป

ส่ วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรั พย์

1.

ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

: บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุ่มอาร์ เอสประกอบด้ วย 2 ธุรกิจหลัก คือการเป็ นผู้
ให้ บริ การทางด้ านคอนเทนต์บนั เทิงและกีฬา (Entertainment and Sport
Content Provider) และการเป็ นผู้ให้ บริ การสื่อครบวงจร (Media Service)
โดยรายได้ ในส่วนแรกมาจากธุ รกิ จเพลงและดิจิตอล ธุรกิ จโชว์ บิซ ธุรกิ จ
ภาพยนตร์ และธุรกิจกีฬา และรายได้ ในส่วนที่สองมาจากสื่อโทรทัศน์ สื่อ
วิทยุ สื่อสิง่ พิมพ์ และ สื่อในโมเดิร์นเทรด

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ : 419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่

: 0107546000016

โฮมเพจบริษัท

: www.rs.co.th

โทรศัพท์

: 02-511-0555

โทรสาร

: 02-511-2324

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 1,026,000,280 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
1,026,000,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 882,692,428 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
882,692,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800 โทรสาร : 02-654-5427
Website: www.tsd.co.th
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ผู้สอบบัญชี

:

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้ อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
Website : http://www.karinaudit.co.th
สํานักกฎหมาย บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-511-0555 โทรสาร 02-938-5622
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ข้ อมูลทัว่ ไป

นิตบิ ุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทย่ อย

1

บริ ษัท เค.มาสเตอร์ จํากัด

2
3
4
5

บริ ษัท ย๊ าค จํากัด (เดิมชื่อบริ ษัท ฟิ ล์มเซิร์ฟ จํากัด)
บริ ษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด
บริ ษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษัท โพเอม่า จํากัด

6

บริ ษัท อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด

(เดิมชื่อ บริ ษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จํากัด)
บริ ษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต
7
แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท เอส – วัน สปอร์ ต จํากัด
8
(เดิมชื่อ บริ ษัท อาร์ เอส เฟรชแอร์ จํากัด )
9 บริ ษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษัท นิวส์ เจนเนอเรชัน่ จํากัด)
10 บริ ษัท อะลาดิน เฮ้ าส์ จํากัด
11 บริ ษัท บลูแฟร์ รี่ จํากัด

ประเภทกิจการ

โทรศัพท์

โทรสาร

02-511-0555

02-511-2324

หุ้นสามัญ

2,000,000

ผลิตรายการวิทยุ และ รับจ้ างจัดกิจกรรม
รับจ้ างจัดกิจกรรม

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

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

บริ หารสื่อรูปแบบต่างๆในโมเดิร์นเทรด

02-511-0555

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

หุ้นสามัญ

300,000

ให้ บริ การและรับจ้ างจัดกิจกรรมด้ านการกีฬา

02-511-0555

02-511-2324

หุ้นสามัญ

1,500,000

ให้ เช่าพื ้นที่สนามฟุตบอล

02-746-7432

02-746-7434

หุ้นสามัญ

1,500,000

ผลิตและจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ถือหุ้นทางอ้ อมโดย บริ ษัท โพเอม่า จํากัด
รับจ้ างจัดกิจกรรม

02-938-5420-1

02-938-7751

หุ้นสามัญ

200,000

02-511-0555

02-511-2324

หุ้นสามัญ

50,000

รับจ้ างจัดกิจกรรม

02-511-0555

02-511-2324

หุ้นสามัญ

50,000

จัดจําหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี
(โอนธุรกิจให้ บริ ษัทฯ ในปี 2551 และ เริ่ มรับจ้ างจัดกิจกรรมใน
ปี 2552)
ผลิตรายการโทรทัศน์
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

หุ้นทีออกจําหน่ ายได้ แล้ ว
ชนิด
จํานวน
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บริษัทย่ อย
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริ ษัท นาคาเซีย จํากัด
บริ ษัท อาวอง จํากัด*
บริ ษัท อาร์ สยาม จํากัด*
บริ ษัท อาร์ .เอส. สปอร์ ตมาสเตอร์ จํากัด*
บริ ษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชนั่ จํากัด*
บริ ษัท อาร์ เอส ฟิ ล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จํากัด*
บริ ษัท บางกอก ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด*
บริ ษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชัน่ จํากัด
บริ ษัท เลเซอร์ เฟส เรคคอร์ ดส จํากัด

ข้ อมูลทัว่ ไป

ประเภทกิจการ
รับจ้ างจัดกิจกรรม
รับจ้ างจัดกิจกรรม
ผลิตและโปรโมทงานเพลงลูกทุง่
ผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้ างผลิตงานกิจกรรม
รับจ้ างผลิตภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์
จัดจําหน่ายภาพยนตร์ และรับจ้ างผลิตภาพยนตร์
รับจ้ างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ
รับจ้ างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ
รับจ้ างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

โทรศัพท์

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
02-951-9688

02-511-2324
02-511-2324
02-938-8598
02-511-2324
02-511-2324
02-511-2324
02-511-2324
02-511-2324
02-951-9011

หุ้นทีออกจําหน่ ายได้ แล้ ว
ชนิด
จํานวน
หุ้นสามัญ
40,000
หุ้นสามัญ
40,000
หุ้นสามัญ
10,000
หุ้นสามัญ
45,000
หุ้นสามัญ
40,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
30,000
หุ้นสามัญ
3,700,000
หุ้นสามัญ
20,000

* หมายถึง บริษัทที่หยุดทําการชัว่ คราว
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2.

RSTD

ปั จจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในนามของกลุม่ อาร์ เอส บริ ษัทฯ ประเมินว่ามี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นและอาจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจดังนี ้
ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
• การละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้ า
ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั อุตสาหกรรมเพลงได้ รับผลกระทบหลักจากการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ผลงานเพลง ทังรู้ ปแบบของ Physical Products (CD,VCD,DVD) และ รู ปแบบไฟล์ดิจิตอล ซึง่ มี
สาเหตุมาจากหลายปั จจัย ไม่วา่ จะเป็ นการแพร่กระจายของสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ตา่ งๆที่ยงั คงพบเห็น
ได้ ทวั่ ไป ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี และการแพร่หลายของเว็บไซต์ที่เอื ้อให้ มีการดาวน์โหลดไฟล์
เพลง หรื อคอนเทนต์ฟรี ต่างๆ ประกอบกับ ทัศนคติของผู้บริ โภคที่ยงั เพิกเฉยต่อการรณรงค์ให้ ใช้
สินค้ าถูกลิขสิทธิ์ และเห็นว่าการดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์นนเป็
ั ้ นเรื่ องปกติทวั่ ไป
ทํ าให้ รายได้ จากการจัดหน่า ยสิน ค้ าและรายได้ จากการดาวน์ โหลดเพลงไม่สะท้ อนปริ มาณการ
บริโภคที่แท้ จริ ง
อย่ า งไรก็ ดี ที่ ผ่ า นมาทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ภาครั ฐ และ ภาคเอกชน ซึ่ ง ได้ แก่
ผู้ประกอบการ เจ้ าของผลงาน และศิลปิ น ได้ ร่วมมือกันผลักดัน กระตุ้นเชิญชวนให้ ผ้ บู ริ โภคหันมา
นิยมเลือกซื ้อสินค้ าที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และ ลดเลิกสนับสนุนสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ทกุ ประเภท
ในส่ ว นของบริ ษั ท ฯได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ กลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็ นการปรับราคาของ
สินค้ าให้ เหมาะสมมากขึน้ การพัฒนาระบบดิจิตอล และช่องทางการดาวน์ โหลดเพลงแบบถูก
ลิขสิทธิ์ ให้ สามารถใช้ บริ การได้ โดยง่าย รวมถึงการปรับเปลี่ยนรู ปแบบผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการและรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทํ าให้
พฤติกรรมของผู้บริ โภคบางส่วนหันกลับมาใช้ บริ การดาวน์ โหลดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ องมากขึน้
เพราะว่ามีความคุ้มค่า และราคาไม่แพง
สําหรับส่วนของภาครัฐได้ มีแนวทางสนับสนุนให้ บริ ษัทฯที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์
พัฒนาระบบการจัดเก็ บลิขสิทธิ์ ให้ เป็ นรู ปธรรมชัดเจน รวมถึงได้ ออกมาตรการในการดําเนินการ
ต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกัน กดดัน และปราบปรามผู้กระทําความผิดอย่างจริ งจัง และเป็ นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ ้น ซึง่ จากความร่ วมมือกันของหน่วยงานดังกล่าว บริ ษัทฯคาดว่าจะส่งผลในการลดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นนัยสําคัญ
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RSTD

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการต่ออายุสญ
ั ญาสัมปทาน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีสญ
ั ญาสัมปทานอยู่ 3 ประเภท ได้ แก่ สัญญาเช่าเวลาออกอากาศ
กระจายเสี ย งสถานี วิ ท ยุ สัญญาเช่ า เวลาจากสถานี โ ทรทัศ น์ และ สัญญาเช่า เวลาออกอากาศ
กระจายเสียงวิทยุเพื่อประกอบรายการวิทยุในห้ างโมเดิร์นเทรด โดยสัมปทานแต่ละประเภทมีอายุ
สัญญาเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี ซึง่ หากบริ ษัทฯไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเวลาออกอากาศ
จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่ องของการออกอากาศรายการและรายได้ ของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ หมาย
รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซึง่ อาจทําให้ บริ ษัทฯได้ รับเงื่อนไขที่ด้อยลง
ไปจากเดิม นอกจากนี ้ การแสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพื่อทดแทนอาจทํ าให้ บริ ษัทฯสูญเสีย
ประโยชน์จากความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการสร้ างความนิยมให้ เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรื อ
อาจทําให้ ต้นทุนเพื่อการได้ มาสูงขึ ้น อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ เชื่อว่า จากการที่บริ ษัทฯ ผลิตผลงานที่มี
คุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ รับความนิยม มีฐานผู้ชมและผู้ฟังรายการประจํา รวมถึงการที่
บริ ษัทฯเป็ นผู้ประกอบการรายสําคัญในธุรกิ จ ได้ รักษามาตรฐานในการชํ าระเงินและปฏิบตั ิตาม
เงื่ อ นไขของการจ่ า ยค่า เช่ า เวลาอย่า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนมี ก ารสร้ างความสัมพัน ธ์ อัน ดี กับ ผู้ใ ห้
สัมปทานจะทําให้ บริษัทฯได้ รับความไว้ วางใจและสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯจะมีการพิจารณาถึงมูลค่าในการต่ออายุสญ
ั ญาสัมปทาน
โดยเปรี ยบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ซึง่ หากบริษัทฯพิจารณาแล้ วเห็นว่าการต่ออายุสมั ปทาน
ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯอาจพิจารณาไม่ตอ่ อายุสมั ปทานดังกล่าว
• ความเสี่ยงจากงานกิจกรรมการตลาดขนาดใหญ่ที่ได้ มาเป็ นครัง้ คราว
กลุ่มอาร์ เอสมีแผนงานการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งบางโครงการที่บริ ษัทฯได้ มา
จําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง จึงอาจมีความเสี่ยงหากไม่สามารถบริ หารรายได้ ให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ อาจมีการบอกเลิกสัญญา หรื อ เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทําให้ ไม่สามารถดําเนินการ
ต่อได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯได้ กําหนดกระบวนการในการพิจารณากลัน่ กรอง ประเมินประโยชน์และ
ความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดให้ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ เมื่อมีการทํา
สัญญาหรื อข้ อผูกพันใดๆจะมีผ้ เู ชี่ยวชาญจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกันพิจารณาเพื่อความ
รอบคอบรัดกุม ตลอดจนกําหนดให้ มีการวางแผนและเตรี ยมงานล่วงหน้ า มีการขายล่วงหน้ า (PreSale) โดยหาสปอนเซอร์ เข้ ามาสนับสนุนขณะที่ยงั อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตงาน นอกจากนี ้
หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพื่อลด
ความเสี่ยงอย่างมีนยั สําคัญที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าว
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• การพึง่ พิงผู้บริหาร
ในอดีตที่ผ่านมาการบริ หารงานของกลุ่มอาร์ เอสจะอยู่ในรู ปแบบของครอบครัวเชษฐ
โชติศกั ดิ์ ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็ นกลุม่ ผู้ก่อตังกิ
้ จการอาร์ เอสขึ ้น แต่ในระยะหลังๆมานี ้
ผู้บริหารที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนและบริ หารงานในภาพรวม ได้ แก่ นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลุม่ บุคคลผู้ก่อตังกิ
้ จการมาตังแต่
้ ต้น และในปั จจุบนั ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ฯด้ วย
สําหรับการบริหารงานในปั จจุบนั นัน้ บริษัทฯใช้ การบริ หารงานแบบมืออาชีพ มีผ้ บู ริ หาร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านดูแลในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) โดยผู้บริ หารในแต่ละ
หน่วยธุรกิจจะมีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ์เฉพาะด้ าน
ซึ่งในการ
บริ หารงาน ผู้บริ หารในแต่ละหน่วยธุรกิจจะกําหนดทิศทางและเป้าหมายของการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน พร้ อมทังวางแผนงาน
้
และกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ด้ วยวิธีการดังกล่าวทําให้ ลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริ หารได้
• ความเสี่ยงในการบริ หารศิลปิ น
ตลอดการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยระยะเวลานานของกลุ่ม อาร์ เ อส บริ ษั ท ฯและผู้บ ริ ห าร
ระดับสูงให้ ความสําคัญกับเรื่ องการดูแลบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากบริ ษัทฯและผู้บริ หาร
ระดับสูงตระหนักดีว่าในการดําเนินธุรกิจบันเทิงนัน้ บุคลากรเป็ นกําลังสําคัญที่จะผลักดันให้ ธุรกิจ
เติบโตและก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปิ นและทีมงานเป็ นเรื่ องที่
ผู้บริ หารได้ มีการวางแผนและทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ทกุ คนเกิดความพอใจ และป้องกันไม่ให้
บริษัทฯต้ องสูญเสียทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าไป
สําหรับศิลปิ นของบริ ษัทฯจะมีหน่วยงานบริ หารศิลปิ นที่คอยกํากับดูแลเรื่ องทุกอย่างที่
เกี่ยวกับศิลปิ นโดยเฉพาะ โดยศิลปิ นในสังกัดจะได้ รับการวางแผนการบริ หารคอนเทนต์ ในรู ปแบบ
ครบวงจร ทังการออกอั
้
ลบัม้ การนําเสนอศิลปิ นไปเป็ นพรี เซ็นเตอร์ สินค้ า การป้อนงานแสดง หรื อการ
โชว์ตวั ตามงานต่างๆ และกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อศิลปิ นอย่างอื่นอีกมากมาย รวมถึงการให้
ศิล ปิ นมี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานและให้ ผ ลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ให้ ม ากที่ สุด ทํ า ให้ ศิล ปิ นเกิ ด
ความรู้สกึ มัน่ คงและพร้ อมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริ ษัทฯ
ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
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ปั จจัยความเสี่ยงทางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทิศทางเติบโตในธุรกิจการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ (ทีวี
ดาวเที ยม) ซึ่งเป็ นกิ จการที่อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการต่างๆ และเป็ นที่จับตามองของ
ภาครั ฐ ที่ เ ข้ ามาควบคุ ม สื่ อ โทรทั ศ น์ ทั ง้ หมดในประเทศไทย ตามกฎหมายได้ กํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ น
คณะกรรมการที่มีอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ ประชาชนได้ รับบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพและเป็ นธรรม โดย
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรื อค่าธรรมเนียมการอนุญาต เป็ นต้ น ซึ่ง
จากอํ า นาจหน้ าที่ ดัง กล่ า ว กสทช.ได้ อ อกประกาศหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารต่ า งๆมาบัง คับ ใช้ กั บ
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จนถึงปั จจุบนั ยังไม่สามารถออกประกาศที่จะนํามาใช้ บงั คับได้ ครบตาม
เจตนารมณ์ ข องการควบคุม กํ า กับ ดูแ ลได้ ทัง้ หมด ทํ า ให้ ต้ อ งใช้ เ วลาอี ก สัก ระยะเพื่ อ ให้ เ ห็ น
รายละเอียดของกฎเกณฑ์ทงหมดว่
ั้
าจะส่งผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อไม่เพียงใด
อันจะสะท้ อนเป็ นปั จจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจได้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม 2546
และได้ เปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯจาก บริ ษัท อาร์ .เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด
(มหาชน) ในปี 2548
ปี 2552 บริ ษัทฯได้ เปิ ดตัวธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมจํานวน 2 ช่อง คือ YOU Channel และ
สบายดีทีวี โดยได้ เริ่ มทดลองออกอากาศครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ในระบบ C Band
และ KU Band
ปี 2553 บริ ษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ในเครื อบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2010 FIFA
World Cup ณ ประเทศ แอฟริ กาใต้ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ระหว่างวันที่ 11 มิถนุ ายน 2553
ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ออกอากาศทางช่อง3 ช่อง7 ช่อง9 และช่อง11 พร้ อมกับการสร้ างกระแส
และสีสนั ฟุตบอลโลกในประเทศไทย ด้ วยการจัดกิจกรรม 2010 FIFA On-ground Activity ทัว่
ประเทศ
ปี 2554 บริ ษัทฯขยายตัวในธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยเปิ ดตัวช่องทีวีดาวเทียมจํานวน 2 ช่อง คือ
ช่อง 8 เริ่ มทดลองออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2554 และ Yaak TV เริ่ มออกอากาศตังแต่
้ วนั ที่ 1
สิงหาคม 2554 ซึง่ ทัง้ 2 ช่อง สามารถรับชมผ่านทางระบบ KU BAND (จานสี), รับชมผ่านทางระบบ
C BAND (จานดํา) และรับชมผ่านระบบ Cable TV ทัว่ ประเทศ
ปี 2555 บริษัทฯยังคงมีการขยายตัวในธุรกิจทีวีดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิ ดตัวช่อง
ใหม่เพิ่ม 1 ช่อง คือ RS Sport LaLiga เพื่อรองรับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกาสเปน 3
ฤดูกาลตังแต่
้ ปี2012-2015 โดยสามารถรับชมช่อง RS Sport LaLiga ผ่านกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม SunBox และยังได้ มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบช่อง Yaak TV โดยการปรับเนื ้อหาและ
รู ปแบบรายการเพื่อให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนชื่อเป็ นช่อง Star Max Channel ช่องวา
ไรตี ้บันเทิงของเหล่าดารา เซเลป และศิลปิ นนักร้ อง ในส่วนของธุรกิจวิทยุได้ เพิ่มการออกอากาศผ่าน
FM 88.5 MHZ ภายใต้ แบรนด์ “สบายดี เรดิโอ” ที่ตอ่ ยอดมาจากความสําเร็ จของช่องสบายดี ทีวี
และค่ายเพลงอาร์ สยาม
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุม่ อาร์ เอสประกอบด้ วย 2 ธุรกิจหลัก คือการเป็ นผู้ให้ บริ การทางด้ าน
คอนเทนต์บนั เทิงและกีฬา (Entertainment and Sport Content Provider) และการเป็ นผู้ให้ บริ การ
สื่อครบวงจร (Media Service) โดยรายได้ ในส่วนแรกมาจากธุรกิจเพลง ธุรกิจโชว์บิซ และธุรกิจกีฬา
และรายได้ ในส่วนที่สองมาจากสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อในโมเดิร์นเทรด
3.2.1 ธุรกิจเพลง
การประกอบธุรกิจเพลง ของกลุม่ อาร์ เอส ประกอบไปด้ วยการทํางานใน 5 ส่วนหลักๆ ได้ แก่
การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง การจัดจําหน่ายในรู ปแบบของ Digital Sales การจัดจําหน่ายใน
รูปแบบของ Physical Sales และการจัดเก็บลิขสิทธิ์ ซึง่ สามารถสรุ ปลักษณะเด่นและความน่าสนใจ
ของธุรกิจได้ ดงั นี ้
1) การสร้ างศิ ล ปิ นนัก ร้ องจนมี ชื่ อ เสี ย งมี ผ ลงานเพลงเป็ นที่ นิ ย มของผู้บ ริ โ ภค เป็ น
ทรัพย์สนิ ที่มีคา่ ของบริ ษัทฯ ที่สามารถเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ในหลายช่องทางนอกเหนือจากงาน
เพลง เช่น งาน Licensing ประเภทต่างๆ ได้ แก่ Presenter License, Promotion License งานละคร
งานภาพยนตร์ งานโชว์ประเภทต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ ล้ วนก่อให้ เกิดรายได้ ต่อศิลปิ น และบริ ษัทต้ นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง
2) ผลงานเพลงเป็ นกรรมสิทธิ์ และเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าของบริ ษัทฯ สามารถนํามาผลิต
เป็ นสิน ค้ า เพื่ อ จํ า หน่ า ยได้ ห ลากหลายรู ป แบบและต่อ เนื่ อ ง ทัง้ รู ป แบบที่ ผ่า นทางระบบดิจิ ต อล
(Digital Content) ไม่ว่าจะเป็ นการดาวน์โหลดเพลง (Download), การดาวน์โหลดเสียงเรี ยกเข้ า
ผ่านทางโทรศัพท์ (Ring tone), การเลือกซื ้อเพลงรอสายผ่านเครื อข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Ring Back Tone), การดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางต่างๆทัง้ iTunes เว็บไซต์
www.rsonlinemusic.com หรื อผ่านเครื อข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ ในรูปแบบของซีดีเพลง
(CD), วีซีดี (VCD) และดีวีดี (DVD) รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบนั ทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ตของ
ศิลปิ นต่างๆ ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับความนิ ยมการส่งเสริ มการขาย และ ไลฟสไตล์ ของผู้บริ โภค และใน
ปั จจุบนั มีช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริ โภคโดยตรงมากขึ ้น โดยไม่ต้องพึ่งพิงเครื อข่าย อาทิ การดาวน์
โหลดผ่าน iTunes การดาวน์ โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทโดยตรง และในอนาคตอันใกล้ นีก้ ับการ
ให้ บริ การ Music Streaming Services ผ่านผู้ให้ บริ การในระดับโลกอย่าง Deezer หรื อ Spotify
นอกจากนี ย้ ัง สามารถบริ ห ารการจัด เก็ บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากผลงานเพลงเหล่ า นี ไ้ ด้ อี ก ด้ ว ย และด้ ว ย
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในอนาคตอาจก่อให้ เกิดรู ปแบบสินค้ าใหม่ ทําให้ ช่องทางในการหา
รายได้ จากลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูเ่ พิ่มมากขึ ้น
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3) การประกอบธุ ร กิ จ เพลง เป็ นฐานธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ างโอกาสในการขยายสู่ธุ ร กิ จ บัน เทิ ง
ประเภทอื่ น เช่น ธุรกิ จโทรทัศน์ ธุรกิ จภาพยนตร์ ด้ ว ยการใช้ ท รั พยากรศิลปิ น ผลงานเพลง และ
อุปกรณ์เครื่ องมือที่มีอยูใ่ นบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด
ในส่วนของขันตอนการผลิ
้
ตงานเพลง จะอยู่ภายใต้ การดําเนินงานโดยทีมงานต่างๆซึ่งมีความ
หลากหลายในแง่ของแนวทางเพลงและการโปรโมท ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายในของบริ ษัทฯ โดยทีมงาน
เหล่านี ้จะทํางานผ่าน brand ต่างๆ 4 brand ได้ แก่ RS Music, Garden Music และKamikaze’ ดูแล
ผลงานเพลงสตริ งและ R Siam ที่รับผิดชอบการผลิตงานเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต
3.2.2 ธุรกิจโชว์ บซิ
ในการประกอบธุรกิจโชว์บิซ ประกอบด้ วยรายได้ จาก 2 ธุรกิจหลัก ได้ แก่ การจัดคอนเสิร์ต
และอีเวนต์ให้ กบั ภาครัฐและเอกชน และการบริหารศิลปิ น
1. การจั ดคอนเสิ ร์ ตและอีเ วนต์ อาร์ เ อสมี ความชํ า นาญในการดํา เนิ น ธุรกิ จการจัด
คอนเสิร์ตและอีเวนต์ อีกทังยั
้ งมีสื่อครบวงจร และมีศิลปิ นนักร้ องที่ได้ รับความนิยมสูง
ทําให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากภาครัฐและเอกชน ให้ เข้ ามาบริ หารงานกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ โดยบริ ษัทฯจะนําเอารู ปแบบการจัดงาน ความคิดสร้ างสรรค์ และแผนการตลาด
แบบครบวงจร แบบสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของสินค้ า
บริ การ และเอเจนซี่โฆษณา
2. การบริ หารศิลปิ น คือ การบริ หารจัดการเพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตวั ศิลปิ น ซึ่งได้ แก่
การไปโชว์ตวั การเป็ นพรี เซ็นเตอร์ งานรับจ้ างรูปแบบต่างๆ เป็ นต้ น
3.2.3 ธุรกิจสื่อ
การดําเนินธุรกิจสื่อเป็ นความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลง และเป็ นการใช้ ประโยชน์จากจุดแข็ง
ของทรัพยากรด้ านต่างๆ ของกลุม่ อาร์ เอส ได้ แก่ การมีศลิ ปิ นนักร้ อง นักแสดงในสังกัด การมีบคุ ลากร
ทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในด้ านการผลิตและสร้ างสรรค์ผลงานคุณภาพ และความพร้ อมของ
เงินทุน โดยเริ่ มจากสื่อที่มีบทบาทมากที่สดุ คือ สื่อโทรทัศน์ Free TV ขยายสูธ่ ุรกิจสื่อวิทยุ สื่อในห้ าง
โมเดิร์นเทรด และล่าสุดกับการเข้ าสูธ่ ุรกิจสื่อทีวีดาวเทียม (Satellite TV)
การผลิตผลงานออกอากาศทาง Free TV ช่องต่างๆนัน้ ประกอบด้ วย รายการกีฬา 1
รายการ รายการประเภทรายการวัยรุ่น 4 รายการ รายการเพลงลูกทุ่ง 1 รายการ และรายการประเภท
วาไรตี ้ 2 รายการ รวมทังสิ
้ ้น 8 รายการ ส่วนการผลิตผลงานทาง Satellite TV นัน้ ประกอบด้ วย 5
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ช่อง ได้ แก่ สบายดีทีวี YOU Channel ช่อง 8 Star Max และ RS Sport LaLiga (ข้ อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555)
สําหรับธุรกิจสื่อวิทยุนนั ้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจผ่านระบบคลื่นความถี่ระบบ F.M. 93.0 MHz
ภายใต้ แบรนด์ COOL93 FAHRENHEIT ซึง่ เน้ นกลุม่ ผู้ฟังวัยทํางานตอนต้ นขึ ้นไป โดยมีบริ ษัท สกาย
ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด เป็ นผู้ดําเนินการ และระบบ F.M. 88.5 MHz ภายใต้ แบรนด์ สบายดี เรดิโอ
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
3.3

โครงสร้ างรายได้
(ล้ านบาท)
ประเภทรายได้

2553
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

2554
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

กลุม่ ธุรกิจเพลง

1,053.0

36%

934.5

34%

กลุม่ ธุรกิจโชว์บิซ

533.3

18%

814.1

29%

กลุม่ ธุรกิจสื่อ

663.3

23%

941.9

34%

รายได้ จากธุรกิจอื่น

667.7

23%

50.8

4%

2,917.6

100%

2,765.0

100%

รวมรายได้

2555
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

ที่มา : ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ได้ นํางบการเงินสําหรับปี 2553 มาจัดประเภทรายการใหม่ตามโครงสร้ างรายได้
ของกลุม่ ธุรกิจ

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มอาร์ เอส
ปั จจุบนั กลุม่ อาร์ เอสมีบริ ษัทในกลุม่ ที่ยงั ทําธุรกรรมปกติรวมทังหมด
้
13 บริ ษัท มีบริ ษัท อาร์
เอส จํ า กัด (มหาชน) เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ข องกลุ่ม มี ร ายละเอี ย ดโครงสร้ างการถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555 ดังนี ้
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลง

ธุรกิจโชว์บิซ

ธุรกิจกีฬา

สื่อโทรทัศน์

สื่อวิทยุ

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อในห้าง
โมเดิร์นเทรด

บมจ.อาร์เอส

บมจ.อาร์เอส

บมจ.อาร์เอส

บมจ.อาร์เอส

บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค

บจ.ไอเดีย เพาเวอร์
***

บมจ.อาร์เอส

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บจ.เค.มาสเตอร์

บจ.เอส-วัน สปอร์ต

บจ.ย๊าค

บจ.เลเซอร์เฟส
เรคคอร์ด****

บจ.โพเอม่า

บจ.เค.มาสเตอร์

บจ.บลูแฟร์รี่

บจ.อาร์เอส
อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง
แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์**

บจ.นาคาเซีย

บจ.อะลาดิน เฮ้าส์

บจ. ดี มีเดีย แอนด์
โปรดักชั่น

บจ.อาร์เอส
อินสโตร์ มีเดีย*

* ถือหุ้นร้อยละ65 โดย บมจ. อาร์เอส
** ถือหุ้นร้อยละ83.33 โดย บมจ.อาร์เอส
*** ถือหุ้นร้อยละ25 โดย บจ.โพเอม่า
**** ถือหุ้นร้อยละ60 โดย บมจ. อาร์เอส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
- บจ. อาร์ เอส ฟ�ล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
- บจ. อาวอง
- บจ. อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์
- บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์
- บจ. อาร์.เอส.เทเลวิชั่น
- บจ.อาร์สยาม

หน้ า 14

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ธุรกิจเพลง
ธุรกิจเพลงประกอบไปด้ วยการทํางานใน 4 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ การผลิต และ โปรโมท
ผลงานเพลง การจัดจําหน่ายในรูปแบบของ Digital การจัดจําหน่ายในรูปแบบของ Physical
Sales และการจัดเก็บลิขสิทธิ์
4.1.1 การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง
4.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ธุรกิจเพลงของอาร์ เอส มีการดําเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกขันตอนของการ
้
ดําเนินงาน ตังแต่
้ การคัดเลือกศิลปิ น, การทํางานเพลง, การทําการโปรโมท, การวางกลยุทธ์สื่อและ
การตลาด, การบริ หารศิลปิ นและ การบริ หารคอนเทนต์เพลง ทังในแง่
้
ตวั ศิลปิ น ตัวงานเพลง ใน
รูปแบบทัง้ Digital Content และ Physical Content
ขัน้ ตอนการดําเนินงานที่สาํ คัญ
1) การวางโครงสร้ างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) เนื่องจากอาร์ เอส มี
ศิลปิ นจํานวนมากทําให้ สามารถผลิตผลงานเพลงได้ หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้
ครบทุกกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้ อย่างต่อเนื่อง การทํางานเพลงจะเริ่ มต้ นจาก
การนําเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ของงาน และกํ าหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการ
บริ หารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในหลักการ โดย
แผนการผลิตแต่ละเพลงจะแตกต่างกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแต่ละเพลง
เป็ นสําคัญ หลังจากนันการทํ
้
างานเพลงจะดําเนินการอย่างอิสระโดยทีมงานในแต่ละค่ายเพลง
โดยที ม งานจะดํ า เนิ น การทัง้ แผนการประชาสัม พัน ธ์ การวางกลยุท ธ์ ก ารโปรโมท และนํ า มา
ประสานงานร่ วมกับหน่วยงานบริ หารการใช้ สื่อและหน่วยงานจัดจําหน่าย เพื่อทําให้ ผลงานที่
ออกมาผ่านการวางแผนและการกลัน่ กรองทุกขันตอน
้
ดังนันคุ
้ ณภาพของผลงานจะตรงกับความ
ต้ องการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปั จจุบนั
2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนที่เหมาะสม เน้ นการให้ ความสําคัญกับ
คุณภาพของผลงาน และการดูแลสินค้ าเมื่อออกสู่ตลาดอย่างใกล้ ชิดตังแต่
้ ต้นจนจบกระบวนการ
ทําให้ การผลิตผลงานแต่ละชุดเป็ นไปตามการวางแผนในขันต้
้ น และมียอดขายเป็ นไปตามการ
คาดการณ์
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3) การใช้ ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโทรทัศน์ ทัง้ Free TV และ Satellite TV
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ทงทาง
ั ้ Website และ Social Media ต่างๆ ของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ในเครื อเพื่อให้ การประชาสัมพันธ์ ผลงานมีประสิทธิ ภาพ และเป็ นการใช้ สื่อที่มีอยู่ทัง้ หมดให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) การมีระบบการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิ ภาพ สามารถกระจายสินค้ าถึงผู้บริ โภคได้
อย่างทัว่ ถึง ทังในรู
้ ปแบบของ Digital Content และ Physical Content มีการติดตาม การทํางาน
และบริหารระบบการจัดจําหน่ายอย่างใกล้ ชิด
5) การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้ าง
รายได้ เพิ่มเติมให้ กบั บริ ษัท
6) การวางนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ กบั กลุ่มศิลปิ นใหม่ นักแต่งเพลง และช่องทาง
สร้ างสรรค์งานเพลงรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุม่ อาร์ เอสให้ ทนั สมัยและ
ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายตลอดเวลา
การประกอบธุรกิจเพลง มีรายได้ หลักจาก 4 แหล่งดังนี ้
1) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรู ปแบบต่างๆ ผ่านทางระบบดิจิตอล (Digital
Content) ไม่ว่าจะเป็ นการดาวน์โหลดเพลง (Download), การดาวน์โหลดเสียงเรี ยกเข้ าผ่านทาง
โทรศัพท์ (Ring tone), การเลือกซื ้อเพลงรอสายผ่านเครื อข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Ring
Back
Tone),
การดาวน์ โหลดเพลง (Full
Song) ผ่า นช่อ งทางต่า งๆทัง้ iTunes
เว็บไซต์ www.rsonlinemusic.com หรื อผ่านเครื อข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (WAP), การฟั ง
เพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่านระบบ Deezer
2) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรู ปแบบของซีดีเพลง (CD), MP3 ทังการรวมฮิ
้
ต
ซิงเกิล้ ใหม่และการรวมฮิตเพลงเก่าในรู ปแบบต่างๆ รวมไปถึงวีซีดี (VCD) และ ดีวีดี (DVD)
บันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิ นต่างๆ ทังเพลงไทยสากลและลู
้
กทุ่ง
3) รายได้ จากการบริ หารคอนเทนต์เพลง (Music Content Management) เป็ นการ
บริ หาร Content ต่างๆของธุรกิจเพลง โดยการนําช่องทางการสื่อสาร และ แผนทางการตลาดของ
ศิลปิ นมารวมกัน เช่น การทําคอนเสิร์ตร่ วมกับการออกทัวร์ สมั ภาษณ์วิทยุต่างจังหวัด, นําเสนอพรี
เซนเตอร์ พร้ อมกับการทําเพลงโปรโมท, ทํากิจกรรมพิเศษให้ กบั ลูกค้ าเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์
ไปกับสื่อต่างๆในเครื อไม่ว่าจะเป็ น TV, Radio, Publishing เพื่อเพิ่มการมองเห็นสินค้ าในจุดต่างๆ
ให้ กบั สินค้ าของลูกค้ า (Media Exposure)
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4) รายได้ จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง บริ ษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด หรื อในชื่อย่อว่า
TCC (THAI CORYRIGHT COLLECTION CO., LTD.) เป็ นบริ ษัทในเครื อที่ทําหน้ าที่จดั เก็บ
ลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆที่ถกู นําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ให้ กบั บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ศิลปิ นนักร้ องในสังกัด (Artist /Singer)
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีศิลปิ นนักร้ องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบด้ วยศิลปิ น
เดี่ยวและศิลปิ นกลุ่ม ซึง่ สามารถนําเสนองานเพลงในแนวที่หลากหลายต่างกัน ตัวอย่างศิลปิ นใน
อาร์ เอส ได้ แก่
1.) ศิลปิ นเพลงไทยสากล
ศิลปิ นเดี่ยว
ฟิ ล์ม รัฐภูมิ, แจ๊ ค, เชน, หวิว, AKERA,
ปาน ธนพร, เนย SENORITA, P.O.I,
ZEE, PREEN, NINUT, ขนมจีน, หวาย,
MILA, มิณฑร์ , ฝ้าย แอมไฟน์, ธามไธ

ศิลปิ นกลุ่ม
ROOKIE BB, BLACK VANILLA, C QUINT, เล้ าโลม,
ไอนํ ้า, พริกไทย, DR.FUU, INFAMOUS, FLAME,
FLAVOUR, เคลิ ้ม, 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,
Demo Project

2.) ศิลปิ นเพลงไทยลูกทุ่ง
ศิลปิ นชาย
หนู มิเตอร์ , หลวงไก่, บ่าววี,
สนุ๊ก สิงห์มาตร, อู๋ พันทาง,
ทัช ณ ตะกัว่ ทุง่ , กุ้ง สุทธิราช,
ธันวา ราศีธนู, ณัฎฐ์ กิตติสาร,
อ๊ อฟ ดอกฟ้า, วิด ไฮเปอร์ ,
เอ็กซ์,วิว ชัชวาล, หนวด สะตอ,
ต่อภู, เด่น, เอ-ม็อบ, น่านฟ้า,

ศิลปิ นหญิง
ศิลปิ นกลุ่ม
หญิง ธิตกิ านต์, บิว กัลยาณี, บลูเบอร์ รี่, โปงลางสะออน, โอ-เอ,
แคท รัตกาล, กระแต, กระต่าย วงสะล้ อ, ประถมบันเทิงศิลป์,
, ใบเตย, ลูกตาล, อลิซ,
สโมสร ชิมิ
การะเกด, ฟิ ล์ม ณรินทริพย์,
ปอ ปาริชาติ, วิรดา วงศ์เทวัญ,
นุ้ย สุวีณา, เอเซียร์ , เจี๊ยบ
เบญจพร, ลูกนํ ้า, แมงปอ, ติก๊
ชนัญ, อุ้ม กศิญา, ทราย, เมอร์
ซี อาร์ สยาม จูเนียร์ , อ้ อย กะ
ท้ อน, ไอซ์, ยิ ้ม
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4.1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ปั จจุบนั การบริ โภคเพลงของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
บริ โภค ซีดี, วีซีดี กลายเป็ นการซื ้อผลิตภัณฑ์ทางช่องทาง Digital Channel เป็ นหลัก ทําให้ ธุรกิจ
เพลงจําเป็ นต้ องปรับเปลี่ยน Content ได้ หลากหลายมากขึ ้น เพื่อให้ สามารถนําไปขายได้ ใน
หลากหลายช่องทางโดยไม่จําเป็ นจะต้ องทําเป็ น Physical Product เสมอไป
นอกจากนี ป้ ั ญหาเรื่ องการละเมิดลิขสิทธิ์ เพลง เกิ ดขึน้ อย่างกว้ างขวางผ่านทางระบบ
ออนไลน์หรื อระบบดิจิตอล การตรวจสอบและการปราบปรามทําได้ ยาก ทําให้ บริ ษัทผู้ประกอบ
ธุรกิจเพลงรายย่อยหรื อค่ายเพลงขนาดเล็กดําเนินธุรกิจได้ ยาก บางครัง้ ถึงขันต้
้ องปิ ดกิจการไป
4.1.1.3 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
-ไม่มี4.1.2 การจัดจําหน่ ายในรู ปแบบของ DIGITAL
4.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ การทางด้ าน Digital Mobile นันแบ่
้ งเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ บริ การ Mobile Download
และบริ การเสียงรอสาย ซึง่ การให้ บริ การ Mobile Download นันมี
้ รูปแบบบริ การคือ เสียงเรี ยกเข้ า
(Ringtone) เต็มเพลง (Full song) มิวสิควีดิโอ (Full MV) รวมไปถึงการฟั งเพลงในรู ปแบบ Music
Streaming Service ผ่านระบบ Deezer
บริ การเสียงรอสายเป็ นบริ การที่ไม่สามารถละเมิดลิขสิทธ์ ได้ เพราะบริ การนี ้จําเป็ นต้ องใช้
ระบบของบริ ษัทผู้ให้ บริ การเสียงรอสาย ทังการซื
้
้อเป็ นรายเพลงและการซื ้อเหมาผ่านการสมัคร
สมาชิกเป็ นรายเดือนจากบริ การซุปเปอร์ เหมา *339 สําหรับเพลงไทยสากล และ *223 อาร์ สยาม
จัดให้ สําหรับเพลงลูกทุ่ง
4.1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.1.2.2.1 การตลาด
เนื่องจากการทําตลาดบริ การ Digital Content นันเป็
้ นสิ่งที่ท้าทาย เพราะพฤติกรรม
ผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วมาก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทําให้ การเข้ าถึง
บริการทําได้ อย่างสะดวกขึ ้น โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดที่จะทําให้ บริ การในรู ปแบบ Digital ประสบ
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ความสําเร็ จนัน้ ต้ องทําให้ บริ การนัน้ ๆเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม พร้ อมทัง้ ใช้ งานง่ายและเข้ าถึงได้
อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าของทางบริ ษัทนันกว้
้ างมาก ตังแต่
้ เด็ก วัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษา
คนทํางาน จนกระทัง่ ถึงผู้ใหญ่ ดังนันการที
้
่จะมีบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่
เหล่านี ้จึงเป็ นกลยุทธ์ที่สําคัญ รวมไปถึงช่องทางการจัดจําหน่ายที่สามารถเข้ าตรงไปยังกลุม่ ลูกค้ า
เหล่านี ้ได้ โดยในช่วงที่ผา่ นมานันการให้
้
บริ การจําเป็ นต้ องพึ่งพาช่องทางการจัดจําหน่ายจากทางผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึง่ แต่ละโครงข่ายก็มีช่องทางให้ ลกู ค้ าโทรเข้ าไปขอรับบริ การที่
แตกต่างกัน และปั จจุบนั มีช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริ โภคโดยตรงมากขึ ้น โดยไม่ต้องพึง่ พิงเครื อข่าย
อาทิ การดาวน์โหลดผ่าน iTunes การดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทโดยตรง และการฟั งเพลง
ในรูปแบบ Music Streaming ผ่านผู้ให้ บริ การระดับโลกอย่าง Deezer
โดยในปี 2555
สํ า หรั บ ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยผ่ า นทางผู้ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์มือถือ บริ ษัทฯมุ่งเน้ นการเจาะการตลาดในบริ การ *223 อาร์ สยามจัดให้ ซึง่ เป็ นบริ การ
แบบเหมาจ่ายรายเดือน โหลดได้ ไม่อนั ้ เจาะกลุม่ ลูกค้ าที่ชื่อชอบเพลงของค่ายอาร์ สยาม ซึง่ ได้ รับ
กระแสตอบรับเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ยังได้ เริ่ มให้ บริ การดาวน์โหลดเพลงผ่าน iTunes และบริ การ
ฟั งเพลง Music Streaming ผ่าน Deezer ที่เจาะกลุม่ ลูกค้ าที่ทนั สมัย ตามเทคโนโลยี และมีใจรัก
ในเสียงเพลง ซึ่งบริ การเหล่านีจ้ ะเข้ ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เป็ น
อย่างดี นอกจากนี ้ ยังมีบริ การ ซุปเปอร์ เหมา *339 ซึง่ เป็ นบริ การแบบเหมาจ่ายรายเดือนๆ ละ 29
บาท โหลดได้ ไ ม่ อัน้ โดยเปิ ดให้ บ ริ ก ารทัง้ เป็ นแพ็ ก เกจ Truetone Fullsong มิ ว สิ ค วี ดิ โ อ และ
แพ็กเกจเสียงรอสายแล้ ว บริ ษัทฯยังออกบริ การเทศกาลเสียงรอสาย ดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย
ได้ ในราคา 29 บาท ทําให้ สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ มากขึ ้น
4.1.2.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
การให้ บริ การในรูปแบบ Digital Content นันเป็
้ นบริ การที่มีแนวโน้ มการเติบโตที่สงู ทุกปี
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะบริ การที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์ Smart
Phone ดังนันการให้
้
บริ การของ Digital Mobile Content นันจะต้
้ องสามารถรองรับความต้ องการ
ของผู้ใช้ งานในกลุม่ Smart Phone ด้ วย แต่เนื่องจากโครงข่าย 3G มีความล่าช้ า ทําให้ การแข่งขัน
ในปี นี ้เน้ นไปที่บริ การ และ Content สําหรับเครื่ อง Smart Phone ทําให้ High Quality Fullsong
และ High Quality MV เป็ นที่นิยม เนื่องจากจอภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น พร้ อมกับทังพั
้ ฒนาลําโพง
เสียงที่ดีขึ ้น
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4.1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์นนถื
ั ้ อเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับธุรกิจ Digital Content ซึง่
ต้ องอาศัยการทํางานทัง้ 3 ด้ านไปพร้ อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของระบบโครงข่ายที่จะสามารถ
รองรับการให้ บริ การ จนถึงเครื่ องลูกข่ายที่ต้องมีความพร้ อม และContent ที่ต้องมีการพัฒนาให้
สามารถใช้ งานได้
รวมไปถึงการเน้ นพัฒนาบริ การใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ไม่ว่าจะ
เป็ นทางด้ านภาพและเสียง รวมไปถึงช่องการการจัดจําหน่ายใหม่ๆ ในอนาคต
4.1.2.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
-ไม่มี4.1.3 การจัดจําหน่ ายในรู ปแบบของ PHYSICAL SALES
4.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
RS Music Distribution ทําหน้ าที่จดั จําหน่ายซอฟต์แวร์ บนั เทิงต่างๆ ของอาร์ เอส (สินค้ า
ในรู ปแบบของ CD VCD และ DVD) ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ ได้ แก่ Traditional trade
(ร้ านค้ าส่ง และ ร้ านค้ าปลีก), Modern trade (Hypermarket, convenience store, music and
movie shop) และช่องทางใหม่อื่นๆ โดยมีแนวทางการบริ หารงาน ดังนี ้
1) การวางโครงสร้ างระบบการจัดจําหน่าย

เป็ นการบริ หารงานเพื่อให้ สินค้ าของอาร์ เอส กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างถูกต้ อง
และแม่นยํา เนื่องจากสินค้ าที่จดั จําหน่ายนันมี
้ หลากหลายประเภท ทําให้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
แตกต่างกันออกไปด้ วย ดังนัน้ ระบบการจัดจํ าหน่ายถื อเป็ นปั จจัยสําคัญในการสนับสนุนและ
ส่งเสริ มให้ สินค้ าต่างๆ เหล่านี ้สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการเพิ่มจํานวน
สาขาของร้ านค้ าที่ดแู ลอยู่ให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึ่งจะเป็ นปั จจัยเสริ มในการผลักดันให้ สินค้ า
ของอาร์ เอส เป็ นที่ร้ ูจกั และกระจายตัวได้ อย่างแพร่หลายยิ่งขึ ้น
2) การเลือกใช้ แหล่งผลิตสินค้ าที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

RS Music Distribution ได้ วางนโยบายในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า
โดยเริ่ มต้ นจากกระบวนการตรวจสอบมาสเตอร์ ให้ สมบูรณ์แบบ ก่อนจะนําไปผลิตเป็ นซอฟต์แวร์
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บัน เทิ ง และจัด หาแหล่ง ผลิ ต ที่ มี เ ครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ ทัน สมัย ผ่ า นการรั บ รองจากองค์ ก ร
มาตรฐานสากล มีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต อาทิ ความสมบูรณ์ของภาพ
และเสียง, คุณภาพการพิมพ์ปก เป็ นต้ น มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการผลิตชิ ้นส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แผ่นและกล่องซีดี เพื่อให้ ได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงออกมาสูก่ ลุม่ ลูกค้ า
3) การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ มีประสิทธิภาพ

RS Music Distribution ในฐานะที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลงานเพลงของอาร์ เอส ซึง่ เป็ น
หน่วยงานที่พบปะลูกค้ าในตลาดอยู่ตลอดเวลา ทําให้ สามารถสํารวจความต้ องการของลูกค้ าได้
สมํ่ าเสมอทุกเดือน โดยจะทํ าการประเมินผลการสํา รวจเพื่อสรุ ปและประมวลผล จากนัน้ RS
Music Distribution จะนําเสนอผลการสํารวจให้ แต่ละค่ายเพลงทราบ ทําให้ แต่ละค่ายเพลงได้ รับ
ภาพสะท้ อนจากลูกค้ าอย่างชัดเจน และสามารถนําไปปรับปรุ งการผลิตผลงานเพลงออกมาให้ ตรง
กับความต้ องการของตลาดและกลุ่มลูกค้ ามากที่สดุ นอกจากผลงานเพลงที่ตรงกับความต้ องการ
ของตลาดแล้ ว RS Music Distribution ยังมีมาตรการในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อส่งเสริ มการจัด
จําหน่ายสินค้ าต่างๆด้ วย ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ เป็ นต้ น
4) การควบคุมต้ นทุนการผลิตและจัดจําหน่าย

เนื่องด้ วย RS Music Distribution เป็ นหน่วยงานดูแลและบริ หารงานด้ านการผลิตและจัด
จําหน่ายสินค้ าของอาร์ เอส ทังหมด
้
จึงต้ องวางแผนการทํางานด้ านการผลิตให้ สอดคล้ องกับค่าย
เพลงต่างๆ ทังนี
้ ้ได้ มีการประสานงานและวางแผนการจัดจําหน่ายร่ วมกับค่ายเพลงต่างๆ เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้ าในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนขายจริ งที่ประมาณการไว้
หน้ าที่สําคัญอีกประการหนึง่ ของ RS Music Distribution คือ การบริหารสินค้ าคงคลังของ
อาร์ เอสให้ อยู่ในระดับที่ เหมาะสม เนื่ องจากสินค้ าของธุรกิ จเพลงมีอัตราการหมุนเวียนสินค้ า
ค่อนข้ างสูง ทําให้ RS Music Distribution ต้ องวางนโยบายการบริ หารและการทํางานให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแม้ ว่าจะมีการวางแผนการ
จัดจําหน่ายตังแต่
้ ต้นทางร่ วมกับธุรกิจเพลงแล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั ต้ องมีการปรับแผนการทํางานให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันปั ญหาเรื่ องสินค้ าล้ าสมัย อันเป็ นปั จจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารสินค้ าคงคลังของอาร์ เอส
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4.1.3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.1.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์ทางการตลาด
1) กลยุทธ์การจัดจําหน่ายให้ มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจําหน่ายสินค้ าของอาร์ เอส RS Music Distribution ได้ มี
การกําหนดแผนงานก่อนที่จะจัดจําหน่ายสินค้ าแต่ละรายการ ในจํานวนสินค้ าที่เพียงพอ และ
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย ภายในช่องทางการจัดจําหน่าย ทัง้ Traditional trade และ Modern
trade คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 30% และ 70% ตามลําดับ โดยมีโครงสร้ างดังนี ้

RS Music Distribution

Modern & Emerging

Traditional Trade

Wholesaler

Retailer

Hyper
market /
S uper
Store

Convenience
Stores

Gas
S ta ti o n
Stores

M us i c
&
M ov i e
S hop

New
Ch a n n e l s

M i ni M us i c S hop and
Side Street Kiosk

Consumers

2) กลยุทธ์การวางแผนกิจกรรมทางตลาด

ฝ่ ายการตลาดได้ วางแผนกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ณ จุดขาย (Below-the-line activity)
ในรู ปแบบต่างๆ ตลอดปี ทังเพลงไทยสากลและเพลงลู
้
กทุ่ง เพื่อผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนไปยัง
บริ เวณจุดขายต่างๆที่เป็ นกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยมีการใช้ สื่อ ณ จุดขาย (Point of sale) ที่
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ และได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี
ทังยั
้ งสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ร้ านค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของบริษัทฯ
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3) ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการขายที่ถกู ต้ องและแม่นยํา

จากการที่บริ ษัทฯนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริ หารฐานข้ อมูล เข้ ามาใช้ กบั ธุรกิจ
การจัดจําหน่าย ทําให้ บริ ษัทฯสามารถตรวจสอบยอดขายและวางแผนการจัดจําหน่ายของร้ านค้ า
ได้ อย่างแม่นยํา ซึง่ ส่งผลให้ ฝ่ายขายและฝ่ ายการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทางการขาย
และการตลาดได้ รวดเร็ วและทันกับสถานการณ์ ในช่วงเวลานัน้ ๆ ตามข้ อมูลที่ได้ รับมาจากการ
วิเคราะห์ฐานข้ อมูลผ่านระบบดังกล่าว
4.1.3.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
เนื่องจากปั จจุบนั มีบริ ษัทเพลงต่างๆมากมายทัง้ ขนาดใหญ่และเล็กที่ผลิตผลงานเพลง
ออกสู่ตลาดในหลากหลายแนวเพลง ทําให้ การแข่งขันรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ทังในแง่
้
ของปริ มาณ และ
แนวเพลงที่นําเสนอต่อผู้บริ โภค และผู้บริ โภคเองก็มีโอกาสในการเลือกซื ้อสินค้ าให้ ตรงตามความ
ต้ องการมากยิ่งขึ ้น ประกอบกับปั จจุบนั มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทําให้ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทําได้ ง่าย
และกระจายเป็ นวงกว้ างในกลุ่มผู้บริ โภค อาทิ MP3, download เพลง หรื อ CDที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งจะส่งผลให้ ความนิยมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้ ปัจจุบนั ธุรกิจการจัด
จําหน่ายสินค้ าลิขสิทธิ์นนต้
ั ้ องพิจารณาให้ ถกู ช่องทาง เวลา และสามารถเข้ าถึงความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น ดังนันการประกอบธุ
้
รกิจการจัดจําหน่ายนี ้ จึงต้ องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ทางการตลาดในการนําเสนอสินค้ าได้ ตลอดเวลา
4.1.3.3 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
-ไม่มี4.1.4 การจัดเก็บลิขสิทธิ์
บริ ษั ท จัด เก็ บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย จํ า กัด หรื อ ในชื่ อ ย่ อ ว่ า TCC (THAI
CORYRIGHT
COLLECTION CO., LTD.) เป็ นบริ ษัทในเครื อที่ทําหน้ าที่จดั เก็บลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆที่ถกู นําไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ให้ กบั บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
4.1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
TCC ได้ จําแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเป็ น 2 กลุม่
คือ
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1) ประเภทสิทธิเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
เพื่อใช้ ในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรื อใช้ งานดนตรี กรรมในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงงานดนตรี
กรรม ผ่านสิ่งบันทึกเสียงและคาราโอเกะ อาทิเช่น ตู้เพลง (Juke Box), ร้ านคาราโอเกะ,
ร้ านอาหาร, โรงแรม, ห้ างสรรพสินค้ า, สายการบิน, วิทยุกระจายเสียง เป็ นต้ น
2) ประเภทสิทธิทําซํ ้า และดัดแปลง ได้ แก่
-

กลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการคาราโอเกะ
กลุม่ เอเยนซี่โฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใช้ เพลงเป็ นส่วนหลักในการดําเนินเรื่ อง หรื อ
ส่วนประกอบของภาพยนตร์ โฆษณา
ผู้ที่นําผลงานเพลงไปทําซํ ้าหรื อดัดแปลงในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลิตอัลบัมเพลงเก่
้
านํามา
ร้ องใหม่ ผลิตเพลงแปลง หรื อการนําเพลงไปบันทึกรวมใหม่เพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึง่
- กลุม่ ผู้ให้ บริ การร้ านอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ เกมส์ออนไลน์ ที่จดั ให้ มีบริ การฟั งเพลงภายในสถาน
ประกอบกิจการ
กลุ่มผู้ให้ บริ การโหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ (เสียงเรี ยกเข้ า) จากสถานประกอบกิจการ
โดยไม่ผา่ นระบบโอเปอเรเตอร์
4.1.4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.1.4.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์ทางการตลาด
1) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
บริ ษั ท ฯ เน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด เก็ บ โดยการบริ ห ารแบบตรึ ง พื น้ ที่ ต าม
ศัก ยภาพให้ ม ากที่ สุด ผสมผสานกับ การนํ า ระบบการจัด ทํ า แผนที่ เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
วางแผนติด ตามลูก ค้ า สมาชิ ก เพิ่ ม ที ม งานตรวจสอบความถูก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ที่ ชัด เจน
ครบถ้ วน ของแต่ละประเภทการใช้ งานในแต่ละพื ้นที่ ซึง่ จะส่งผลให้ สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จาก
ผู้ใช้ งานได้ ถกู ต้ องและมากที่สดุ
2) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายและการบริ การหลังการขาย
TCC ได้ เตรี ยมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขาย เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการและตัวแทนสามารถทําธุรกิจได้ อย่างราบรื่ น เพื่อเป็ นการรักษา
ตลาดและเสริ มสร้ างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจในระยะยาว
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ทางบริ ษัทฯ ได้ ทําการรณรงค์เพื่อสร้ างทัศนคติของผู้ประกอบการให้ เห็นถึงประโยชน์จาก
การใช้ งานลิขสิทธิ์ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ พร้ อมทังนํ
้ ากิจกรรมการส่งเสริ มการ
ขายและการบริ การหลังการขายมาผสมผสาน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจและผูกพันกับตรา
สินค้ าของบริ ษัทฯ (TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกค้ าสมาชิ กเพิ่ม มากขึน้ การตัง้ เป้าเพื่ อรั บ
ส่วนลดสําหรับสมาชิกผู้ซื ้อลิขสิทธิ์ ประเภทต่างๆ การบริ การให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายลิขสิทธิ์
การให้ สว่ นลดพิเศษในกรณีตา่ งๆ และกิจกรรมอื่นๆที่ตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้ าสมาชิก
3) กลยุทธ์การปราบปรามผู้ทําละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางคาราโอเกะ
บริ ษัทฯ ได้ มีการวางแผนปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ โดยมุ่งเน้ นไป
ในเขตพื น้ ที่ สํ า คัญ ๆ เพื่ อ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การชํ า ระค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยเฉพาะในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ สถาน
ประกอบการคาราโอเกะ และผู้ใช้ ผลงานเพลงในการประกอบธุรกิจที่จงใจละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เป็ น
จํานวนมาก ซึง่ วางแผนกลยุทธ์ในการเข้ าปราบปรามผู้จงใจละเมิดลิขสิทธิ์จงึ ยังเป็ นสิง่ จําเป็ น ที่จะ
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการชําระค่าลิขสิทธิ์เข้ ามาอย่างถูกต้ อง
4) กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ช่องทางใหม่
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บลิขสิทธิ์ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ใน
การจัด เก็ บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ในส่ ว นของสถานที่ จํ า หน่ า ย
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, สถานที่ จํา หน่ า ยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ , สถานประกอบการสายการบิน , สถาน
ประกอบการโรงแรม, วิทยุกระจายเสียง, ห้ างสรรพสินค้ า มินิมาร์ ท ร้ านสะดวกซื ้อ, เคเบิ ้ลทีวี กลุม่
เอเจนซี่โฆษณา กลุม่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
กลุม่ สถานประกอบกิจการอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ เกมส์ ที่นิยมให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเลือกฟั งเพลง
ซึง่ มีปริ มาณการเติบโตอย่างรวดเร็ ว, กลุ่มสถานประกอบกิจการโหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่
ให้ บริ การโหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ ในลักษณะเป็ นเสียงเรี ยกเข้ า ซึ่งมีปริ มาณผู้ใช้ โทรศัพท์
ประมาณ 62 ล้ านเครื่ อง มีสถานประกอบกิจการจําหน่าย-รับโหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือกว่า
50,000 ราย และยังมีทิศทางของการเกิดอุปกรณ์เครื่ องเล่นคาราโอเกะ ที่มีผ้ ผู ลิตหลายรายให้
ความสนใจในการทําตลาดเครื่ องเล่นคาราโอเกะ ทังตลาดบ้
้
าน (HOME USED) และตลาดเชิง
พาณิชย์ (COMMERCIAL USED) ซึง่ จําต้ องมีการขออนุญาตนํางานอันมีลขิ สิทธิ์ไปใช้ ซึง่ สามารถ
สร้ างมูลค่าทางการตลาดให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต
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4.1.4.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ในธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นนั ้ จะมีภาวะการการแข่งขันแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1.) กลุ่มผู้นําตลาด จะมีการแข่งขันกันน้ อยเพราะผู้ประกอบการมีความจําเป็ นต้ องใช้
ลิขสิทธิ์ ของทัง้ สองกลุ่มอยู่แล้ ว แต่ปัจจัยที่ จะส่งผลให้ สามารถจัดเก็ บค่าลิขสิทธิ์ ได้ เพิ่มขึน้ จะ
ขึ ้นอยูก่ บั ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการปราบปรามผู้ละเมิดของแต่ละองค์กรมากกว่า
2.) องค์กรขนาดเล็กในตลาด การแข่งขันจะมีมากขึ ้นแต่ก็จะไม่รุนแรง เนื่องจากกําลังซื ้อ
ของผู้ประกอบการแต่ละรายมีจํากัด จึงต้ องเลือกผลงานของบางองค์กรเพราะไม่สามารถซื ้อได้
ครบ ส่งผลให้ องค์กรเล็กๆ ต้ องใช้ กลยุทธ์ การขายในราคาตํ่า และการแถมให้ กบั ผู้ประกอบการ ซึง่
บางองค์กรต้ องกระทําการจับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององค์กรอื่น ซึง่ สร้ างปั ญหาให้ กบั
ธุรกิจนี ้ค่อนข้ างมาก
4.1.4.3 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –
4.2 ธุรกิจโชว์ บซิ
ศิลปิ น

รายได้ จากธุรกิจโชว์บิซ มาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ และการบริ หาร

4.2.1 การจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์
4.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ประเภทของธุรกิจการแสดง และ อีเวนต์ เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งประเทศไทยที่มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากสินค้ า บริ การ และ เอเจนซี่โฆษณา หันมาจัดสรรงบประมาณในแง่ของ
กิจกรรมส่งเสริ มการขาย ณ จุดขาย หรื อ Below the line activity มากขึ ้น ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา
สืบเนื่องมาจากเวลาค่าโฆษณาสื่อทางโทรทัศน์ จะมีราคาสูงมากขึ ้น ประกอบกับสินค้ าในประเภท
เดียวกันมีคแู่ ข่งทางการค้ ามากขึ ้น
อาร์ เอสมีความเชี่ยวชาญในการจัดคอนเสิร์ต และ อีเวนต์ ผลิตผลงานได้ สอดคล้ องกับ
แผนการตลาดของสินค้ า บริ การ และ เอเจนซี่ ที่ลงทุนในสื่อกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ณ จุดขาย
หรื อ Below the line ประเภทการแสดง และ อีเวนต์ โดยมีการเสนอแผนงาน รู ปแบบสื่อกิจกรรม
บันเทิงต่างๆ ให้ มีความต่อเนื่องและส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได้
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4.2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.2.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
1. นําเสนอรูปแบบงานที่มีคณ
ุ ภาพ
2. นํารูปแบบการจัด อีเวนต์ แบบสากล และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
3. นําเสนอการบูรณาการ (Integrate) เชิงลึกระหว่างสินค้ า กับ งาน อีเวนต์ เพื่อเป็ นการ
สร้ างกระแสตลาด
ข. ลักษณะลูกค้ า และกลุม่ เป้าหมาย
1. กลุม่ ผู้สนับสนุนด้ านการเงิน
2. กลุม่ ผู้สนับสนุนด้ านสื่อ และอื่นๆ
3. กลุม่ ผู้ชมงาน อีเวนต์ และกลุม่ ผู้บริโภคทัว่ ไป
4.2.1.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
สําหรับธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต และ อีเวนต์ ในประเทศไทยจะจัดแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ ดังนี ้
1. กลุม่ บริ ษัทประเภท จัดทํา Presentation และ Event Organizer ที่ให้ บริ การรับจัด อี
เวนต์ ทัว่ ไปให้ กบั สินค้ า และบริ การ
2. กลุม่ บริ ษัทประเภท Local Event Promoter ที่ให้ บริ การจัดการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต
โดยเป็ นผู้ลงทุนในการทําตลาด จัดงานเอง และ / หรื อ ร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศ
3. กลุ่มบริ ษัทประเภท International Event Promoter ที่ให้ บริ การจัดการแสดง โชว์
คอนเสิร์ต โดยผู้ลงทุน และให้ บริ การในการทําแผนตลาด จัดงานเอง และ / หรื อ ร่ วมกับบริ ษัทอื่น
โดยเป็ นผู้คดั สรรงานเพื่อมาทําตลาดในประเทศ
การจัดคอนเสิร์ต และ อีเวนต์ ในประเทศไทย มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการ ทังบริ
้ ษัทที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็ นจํานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจนี ้
ก็ มีโอกาสทางด้ านธุรกิ จสูง
เนื่ องจากแผนการตลาดส่วนใหญ่ ของสินค้ าต่า งๆ จะจัดสรร
งบประมาณของ Below the line เพิ่มขึ ้นทุกๆปี เช่นกัน
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อาร์ เอสเป็ นบริ ษัทบันเทิงขนาดใหญ่ ซึง่ มีข้อได้ เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต
และอีเวนต์ เนื่องจากมีศิลปิ น นักร้ อง ที่ได้ รับความนิยมอยู่ในสังกัดเป็ นจํานวนมาก อีกทังมี
้ ธุรกิจ
สื่อครบวงจร ทังสื
้ ่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ กับบริ ษัทฯ
จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1.3 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –
4.2.2 การบริหารศิลปิ น
4.2.2.1ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่องจากอาร์ เอสดําเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั พบว่ามีศิลปิ น
นักแสดงในสังกัดมากมาย ซึง่ ศิลปิ นและนักแสดงเหล่านี ้ถือเป็ นสินทรัพย์ของอาร์ เอส ที่สร้ างมูลค่า
และเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯในการเข้ าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ รวมทังการรั
้
บงานหลังจากออก
อัลบัมและโปรโมทผลงานเพลงจนเป็
้
นที่นิยมแล้ ว
การบริ หารศิลปิ น คือ การจัดการงานต่างๆเพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตวั ศิลปิ น มุ่งเน้ นใน
การสร้ างงานเพื่อเสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบั ศิลปิ นในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรื อ
ผลงานแสดงตามปกติ โดยผลงานเหล่านี ้จะต้ องสอดคล้ องและเกื ้อหนุนให้ ภาพลักษณ์ของศิลปิ นดี
ขึ ้นหรื อชัดเจนขึ ้น ซึ่งงานที่กล่าวมาข้ างต้ น ได้ แก่ การจัดแสดงคอนเสิร์ตทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ งานโชว์ตวั ไม่ว่าจะเป็ นการร้ องเพลง เดินแบบ สัมภาษณ์ เล่นกีฬา ฯลฯ งานจ้ าง
แสดงเพื่อเก็บบัตรเข้ าชมในลักษณะล้ อมรัว้ การรับจ้ างผลิตงานตามความต้ องการของลูกค้ า และ
งานพรี เซนเตอร์
4.2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ใช้ ทงั ้ Mass Customization Strategy และ Customization Strategy เป็ นกล
ยุทธ์หลักในการทํางาน (ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของการผลิตและการบริ การ) โดยมุ่งเน้ นไปที่กลุม่ ลูกค้ า
โดยตรง (Direct Customer) เป็ นหลัก แต่ก็ไม่ละเลยลูกค้ าในกลุม่ ตัวแทน (Advertising Agency)
ทัง้ นี ใ้ นการนํ าเสนองานให้ กับลูกค้ านัน้ ทางบริ ษัทฯมุ่งเน้ นที่จะให้ ลูกค้ าได้ มองให้ เห็นว่างานที่
บริ ษัทฯนําเสนอนัน้ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด (Marketing Tool) ที่จะทําให้ ลกู ค้ าแต่ละราย
ประสบความสําเร็ จในวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตงไว้
ั ้ ของลูกค้ าทุกรายโดยอาศัยหลักการของ
Entertainment Marketing ในการเข้ าถึงผู้บริ โภค
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บริ ษัทฯมีการบริ หารจัดการศิลปิ น โดยให้ ศิลปิ นสามารถรับงานเองได้ โดยราคาค่าจ้ าง
ต้ อ งอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของบริ ษั ท ฯ และศิล ปิ นต้ อ งหัก ส่ว นแบ่ง กลับมาให้ บริ ษั ท ฯ ตามที่
กําหนดไว้ ซึง่ รูปแบบการบริ หารจัดการนี ้ ทําให้ ศิลปิ นมีงานและรายได้ เพิ่มมากขึ ้น และการบริ หาร
จัดการ เกิดความคล่องตัวมากขึ ้น
4.2.2.3 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี 4.3

ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจสื่อของอาร์ เอส ประกอบด้ วย 2 สื่อหลัก ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ และสือ่ วิทยุ

4.3.1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ธุรกิจ Free TV และ ธุรกิจ Satellite TV
4.3.1.1 ธุรกิจ Free TV
4.3.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
อาร์ เ อสดํ า เนิ น การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ และละครโทรทั ศ น์ ซึ่ ง ออกอากาศทาง
สถานี โ ทรทัศ น์ ช่ อ งต่ า งๆ ได้ แ ก่ สถานี วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ก องทัพ บก ช่ อ ง 5 และ สถานี โ ทรทัศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 7 โดยในปี 2555 ทางบริ ษัทฯ ดําเนินการผลิตรายการ จํานวน 8 รายการ
โดยมีรายละเอียด (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ดังแสดงในตารางข้ างล่างนี ้
No.

TV Programs

Type

Day

Time

Channel

1

Inside LaLiga

กีฬา

ศุกร์

23.40-00.20

5

2

Boy Series

วัยรุ่น

เสาร์

12.25-12.50

5

3

Kamikaze Club

วัยรุ่น

เสาร์

16.05-16.55

5

4

More Gang

วัยรุ่น

อาทิตย์

10.30-10.55

5

5

Papayaakzi Plus วัยรุ่น

อาทิตย์

22.55-23.45

5

6

สบายดีวาไรตี ้

เพลงลูกทุง่ อาทิตย์-จันทร์ 00.40-01.55

5

7

You Club

วาไรตี ้

วันหยุด

11.30-12.00

5

8

เมนูวนั หยุด

วาไรตี ้

วันหยุด

12.00-13.00

7
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นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์แล้ ว บริ ษัทฯ
ยังได้ รับความไว้ วางใจจากกลุม่ ลูกค้ า ให้ ดําเนินการผลิตสื่อวีดทิ ศั น์ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์
สกู๊ป สปอตโฆษณา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายอีกด้ วย
4.3.1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.3.1.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
1) กลยุทธ์การกําหนดตราสินค้ าของบริ ษัท และ positioning ของรายการอย่างชัดเจน
บริ ษั ท ฯ ได้ กํา หนดตํ า แหน่ ง ทางการตลาดของธุ รกิ จ ไว้ อย่า งชัดเจน ในรายการแต่ล ะ
ประเภท
การสื่อสารภาพลักษณ์ ของบริ ษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้ นตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายคนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสที่
กําลังเป็ นที่นิยม ทังนี
้ ้สอดรับกับกลยุทธ์ของกลุม่ อาร์ เอส ซึง่ มีความเข้ มแข็งและมีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดสูง
2) กลยุทธ์การสร้ างสรรค์รูปแบบรายการโทรทัศน์ให้ สอดคล้ องกับกระแสความนิยมและ
รสนิยมของผู้บริ โภค
บริ ษัทฯ ได้ มีการวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้ องการ และรสนิยมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนํากระแสความนิยมของประเทศและกระแสโลก อาทิ Asian Trend,
Korean Trend, New Media and New Technology มาเป็ นปั จจัยในการสร้ างสรรค์พฒ
ั นา
รู ป แบบรายการเพื่ อ สนองความต้ อ งการและสร้ างการตอบรั บ จากผู้ช มเป้ าหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) กลยุท ธ์ เชิ ง รุ ก ในการเข้ า ถึ งผู้ช มกลุ่มเป้าหมายซึ่ง เป็ นลูกค้ า หลักของเอเจนซี่ผ้ ูใช้
โฆษณา
บริ ษั ท ฯ ใช้ ก ลยุท ธ์ เ ชิ ง รุ ก ในการเข้ า ถึ ง กลุ่ม ผู้ช มเป้ าหมายหลัก ได้ แ ก่ กลุ่ม นัก เรี ย น
นักศึกษาวัยรุ่ นทังชายและหญิ
้
ง ซึง่ เป็ นลูกค้ าผู้บริ โภคหลักที่เอเจนซี่ผ้ ใู ช้ โฆษณาต้ องการนําเสนอ
ข้ อมูลและผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบรายการโทรทัศน์ที่เข้ าไปบันทึกการถ่ายทําในสถาบันการศึกษา
ของกลุ่ม เป้ าหมาย นํ า ศิล ปิ นพิ ธี ก รที่ มี ชื่อ เสี ย งในสัง กัด และกิ จ กรรมที่ อ ยู่ใ นความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมายเข้ าไปดึงดูดกลุม่ ผู้ชม เพื่อสร้ างการตอบรับอย่างใกล้ ชิดและมีประสิทธิภาพ
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4) กลยุทธ์การใช้ จดุ แข็งทางการแข่งขันของกลุม่ อาร์ เอสมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อให้ ได้ รายการที่มีคณ
ุ ภาพ
บริ ษัทฯ ได้ นําจุดแข็งทางการแข่งขันขององค์ กรในกลุ่มตลาดวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นตลาด
ขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการซื ้อสูง ทัง้ ในด้ านศิลปิ น นักร้ องนักแสดง พิธีกรวัยรุ่ นใน
สังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนํามาใช้ เป็ นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวก
เข้ า กับ จุด แข็ ง ของที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ก ารในการผลิตสื่ อ รายการ
โทรทัศน์และสื่อวีดทิ ศั น์แล้ ว ทําให้ ผลงานการผลิตมีคณ
ุ ภาพและมีผลตอบรับที่ดี
5) กลยุทธ์การออกแบบการขายเพื่อสร้ างคุณค่าสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
ออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่ อตอบสนองความต้ องการและสร้ างคุณค่าสูงสุด
ให้ กบั ลูกค้ า ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา loose spot ร่ วมกับ การนํา
ผลิตภัณฑ์เข้ ามาแทรกในรายการ (การ tie-in) เพื่อสร้ างการรับรู้ Brand ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ได้ รับ
ความนิยมเป็ นอย่างสูง โดยทีมงานมุ่งเน้ นการสร้ างสรรค์การ tie-in ที่ดกู ลมกลืนแนบเนียนไปกับ
ตัว รายการ และสามารถสื่ อ สารคุณ สมบัติ ข องสิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมไปถึ ง การ
ออกแบบแพ็กเกจของ loose spot ลงในหลายๆ รายการร่ วมกัน เพื่อให้ การใช้ งบประมาณโฆษณา
ของลูกค้ าคุ้มค่าสูงสุด
6) กลยุทธ์การสร้ างคุณภาพรวมเพื่อเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า
มุ่งเน้ นการสร้ างคุณภาพรวมในทุกส่วนงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นที่ ยอมรับและ
ไว้ วางใจจากลูกค้ า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของคุณภาพการผลิตที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า แต่
ยังรวมถึงด้ านการบริ การทัง้ ก่อนและหลังการขาย เช่น การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง การรับฟั งและแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น
7) กลยุทธ์การบริ หารการจัดการและการบริ หารต้ นทุน
วางโครงสร้ างให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ และการบริ หารต้ นทุน โดย
ใช้ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ในการผลิ ต งานส่ ว นหนึ่ ง และใช้ การจ้ างงานบุ ค ลากรภายนอก
(Outsourcing) อีกส่วนหนึง่
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ข. ลักษณะลูกค้ าและช่องทางการจําหน่าย
1) กลุม่ ลูกค้ าโฆษณา ได้ แก่ บริ ษัทโฆษณา (Agency) และบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า
(Direct Customer)
2) กลุม่ ผู้ชมเป้าหมาย จะแยกออกตามประเภทรายการและช่วงเวลาออกอากาศ จึง
ทําให้ มีกลุม่ ผู้ชมแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ
4.3.1.1.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก. ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศน์มีการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไปยัง
segment ใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการรายใหญ่จะ
มีความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน กล่าวคือมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพอยู่ภายใต้ สงั กัด ได้ แก่ ดารา
นักแสดง ศิลปิ น และพิธีกรที่ มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรั บ มีบุคลากรผู้ผลิตที่มีความเชี่ ยวชาญด้ าน
บันเทิงที่ พัฒนารู ปแบบรายการและเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อตอบรั บรสนิ ยมของผู้บริ โภคได้ อย่าง
ครบถ้ วน มีอปุ กรณ์การผลิตและสตูดิโอเป็ นของตนเอง ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตรายการที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ให้ มากขึ ้น
ข. แนวโน้ มภาวะการแข่งขัน
ในปั จจุบนั จํานวนผู้ประกอบการในสื่อโทรทัศน์ปกติยงั ไม่มีการขยายตัวมากนัก แต่จะไป
เน้ นหนักในการพัฒนารู ปแบบรายการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ ตรงกับรสนิยมของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วของผู้ประกอบการในสื่อใหม่ๆ อาทิ
สื่อโทรทัศน์ ในรู ปแบบของโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยม เคเบิล้ ที วี โทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล หรื อสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์ เน็ต ได้ ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันของธุรกิ จรุ นแรงขึน้ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่ยงั คงผันผวน ความไม่เสถียรภาพทางการเมือง ยังผลให้ กลุ่ม
ลูกค้ าผู้ใช้ โฆษณาต้ องจัดสรรงบประมาณการโฆษณาอย่างมีประสิท ธิ ภาพ กระจายไปยังสื่อ
โทรทัศน์ ปกติที่ยงั คงเป็ นสื่อหลักเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย Mass Marketing จํานวนมากในเวลา
อันรวดเร็ ว และมีแนวโน้ มที่จะจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปยังสื่อโทรทัศน์รูปแบบใหม่ที่เข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ ( Niche Market) อย่างไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการ
โทรทัศน์สว่ นใหญ่ยงั คงดูที่ความนิยมของผู้ชมหรื อเรทติ ้งเป็ นประเด็นสําคัญ
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4.3.1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรทังเบื
้ ้องหน้ าและเบื ้องหลังที่มีศกั ยภาพ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในสายงานที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของบุคลากรเบื ้องหน้ า มุ่งเน้ นที่ศิลปิ น
นักแสดง ในสังกัดของกลุ่มอาร์ เอส และศิลปิ นนักแสดงอิสระอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อเติมเต็มความ
บันเทิงให้ กบั ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการ casting นักแสดง และศิลปิ นอิสระหน้ าใหม่ที่มี
ความสามารถด้ านงานบันเทิง สําหรับทีมงานผลิตนัน้ ในส่วนของการสร้ างสรรค์รูปแบบงานและ
การควบคุมการผลิต อยูภ่ ายใต้ การดําเนินการของทีมงานของบริ ษัทฯ ส่วนของการดําเนินการผลิต
อยูใ่ นรูปแบบของพนักงานภายในส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึง่ เป็ นการจ้ างผลิต (outsourcing)
4.3.1.1.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

4.3.1.2 ธุรกิจ Sattelite TV
4.3.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมจํานวน 5 ช่อง ได้ แก่ ช่อง
สบายดีทีวี, YOU Channel, ช่อง8, Star Max Channel และช่อง RS Sport LaLiga ซึง่ มีรูปแบบ
คอนเซ็ปต์ และกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี ้
ช่ อง สบายดีทวี ี
ช่องสบายดีทีวี จับกลุม่ เป้าหมายผู้ชื่นชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่
จํากัดเฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านัน้ ยังมีเพลงแนวเพื่อชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเก่าหาฟั งยาก เพลง
สตริ ง รวมทังเพลงใต้
้
ดินที่เปิ ดโอกาสให้ คนทําเพลงได้ มีที่เผยแพร่ ผลงาน ภายใต้ สโลแกน “เพลง
ไทยหลากสไตล์ ดูสบายทังครอบครั
้
ว”
ด้ วยจุดแข็งของช่องสบายดีทีวี ที่ดแู ลการผลิตและบริ หารคอนเทนต์เองภายใต้ ค่ายเพลง
อาร์ สยาม จึงทําให้ มีจุดแข็งในการนําเสนอรายการได้ หลากหลายรู ปแบบ ทัง้ ในเชิงลึกและเชิง
กว้ าง สามารถดึงศักยภาพของศิลปิ นมาใช้ ได้ อย่างเต็มที่ ควบคูไ่ ปกับการคัดสรรผู้ดําเนินรายการที่
มีเอกลักษณ์ เป็ นที่จดจําและชื่นชอบกับคนหลากหลายกลุ่ม จึงทําให้ ช่องสบายดีทีวี เป็ นช่องที่
สามารถรับชมได้ อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ ตลอดทังวั
้ น และสามารถสื่อสารถึงกันผ่าน sms
และภาพ display หน้ าจอได้ ตลอดเวลา
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ช่ อง YOU Channel
ช่อง YOU Channel ช่องรายการที่มาพร้ อมคอนเซ็ปต์ “โทรทัศน์ของคนรักดนตรี ”
ประกอบด้ วยรายการต่างๆ ทังรายการสดหลากหลายรสชาติ
้
และรายการวาไรตี ้ที่ชวนติดตาม เพื่อ
ตอบโจทย์กลุม่ ผู้ชมและผู้ฟังที่มีหวั ใจรักในเสียงดนตรี ทกุ รุ่ น ทุกกลุม่ อายุ นําเสนอในรู ปแบบของ
มิวสิควีดีโอหรื อภาพคอนเสิร์ตของศิลปิ นที่หลากหลาย การนําเสนอความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ
การสร้ างกระแสนิยม โดยมีการสอดแทรกเนื ้อหา สาระ เชิงสร้ างสรรค์ให้ กบั กลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้
ยังเป็ นช่องทางในการสรรหาศิลปิ นหน้ าใหม่ให้ กบั วงการ
ช่ อง 8
ช่อง8 ช่องรายการวาไรตี ้ ภายใต้ คอนเซปต์ ฟรี ทีวี วาไรตี ้ 24 ชัว่ โมง นําเสนอผลงานที่ตอบ
โจทย์ความต้ องการของกลุม่ ผู้ชมทุกเพศทุกวัย ด้ วยการผลิตและสร้ างสรรค์ความบันเทิงแบบครบ
ทุกรูปแบบ โดยวางคอนเซ็ปให้ เป็ นเหมือนฟรี ทีวีทวั่ ไป คือ มีรายการที่หลากหลาย โดยจุดแข็งของ
ช่องจะอยูท่ ี่ชว่ งซุปเปอร์ ไพรม์ไทม์ (Super Prime Time) ที่นําเสนอละครใหม่ออกอากาศเป็ นครัง้
แรก (First Run) โดยในปี 2555 ช่อง 8 มีละครใหม่ออกอากาศเป็ นครัง้ แรก จํานวน 4 เรื่ อง ได้ แก่
ละครแก้ วกลางดง ละครราชินีลกู ทุ่ง ละครมนต์รักตลาดสด และละครน้ องเมีย
นอกจากนี ้ยังมีการนําภาพยนตร์ ทงในและต่
ั้
างประเทศ เอเชี่ยนซีรี่ย์ รายการข่าวบันเทิง
รายการตลก เกมส์โชว์ ทอล์กโชว์ เรี ยลลิตี ้โชว์ และคอนเสิร์ตต่างๆ ที่จะออกอากาศหมุนเวียนกัน
ไปตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ละครใหม่และรายการต่างๆเหล่านี ้ ได้ สร้ างกระแสความสนใจให้ ทงผู
ั ้ ้ ชม
และเอเจนซีโฆษณาให้ ร้ ูจกั ช่อง8 ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ทังนี
้ ้สะท้ อนได้ จากเรตติ ้งอยูใ่ นกลุม่
ผู้นําช่อง Entertainment Variety จากการสํารวจของนีลเส็น มีเดีย รี เสิร์ช ตลอดมา

Star Max Channel
Star Max Channel ปรากฏการณ์ Star Variety เต็มรูปแบบครัง้ แรกของเมืองไทย ภายใต้
คอนเซปต์ ตอบโจทย์ทกุ ความบันเทิงของผู้ชมทังประเทศ
้
แบบ “เต็ม Max” ซึง่ จะเป็ นสถานีเดียว ที่
จะรวมสุดยอดรายการวาไรตี ้แบบจัดเต็ม ของเหล่าดารา นักแสดง เซเลป และศิลปิ นชันนํ
้ าของ
เมืองไทยและต่างประเทศเอาไว้ อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี ้ยังรวบรวมคอนเทนต์สดุ CLIMAX ที่
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ผู้ชมให้ ความสนใจ ออกอากาศสูส่ ายตาผู้ชมตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ ตอบรับกลุม่ เป้าหมาย โดย
จุดแข็งที่ทางช่องวางไว้ นนแบ่
ั ้ งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1. MAX STAR สถานีสดุ Exclusive ที่รวมเหล่า Celebrity ดารา นักแสดง และศิลปิ นชัน้
นําระดับประเทศทังไทยและเทศเอาไว้
้
มากมาย
2. MAX VARIETIES รวบรวมสุดยอดรายการวาไรตี ้หลากหลายรสชาติ ที่ถ่ายทอดผ่าน
ไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนดังทังไทยและเทศตลอด
้
24 ชัว่ โมง
3. MAX ACTIVITIES สถานีเดียวที่พร้ อมขับเคลื่อนไปกับการสร้ างสรรค์กิจกรรม และตอบ
โจทย์กลุม่ เป้าหมายทางการตลาดแบบ 360 องศา
4. MAX INTERACTION ภายใต้ แนวคิด Play Along with The Shows ที่เปิ ดโอกาสให้
ผู้ชมทัว่ ประเทศได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมกับความวาไรตี ้ของทางสถานีในทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองทุก
ไลฟ์สไตล์ของผู้ชมทัว่ ประเทศ

RS Sport LaLiga
RS Sport LaLiga ช่องรายการกีฬาเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคอกีฬาทัว่ ประเทศ ซึง่
ประกอบไปด้ วยเนื ้อหารายการที่สามารถสร้ างความเพลิดเพลินสนุกสนานและแฝงไปด้ วยเนื ้อหา
สาระของศึกลูกหนังสเปน โดยนอกจากจะมีการถ่ายทอดครบทัง้ 380 แมตซ์ตลอดฤดูกาลแล้ ว ยัง
มีรายการเนื ้อหาสาระดีๆอีกมากมาย ทังรายการระดั
้
บโลกที่สง่ ตรงจากต่างประเทศและรายการ
คุณภาพ โดยกูรูและพิธีกรกีฬาตัวจริง สําหรับการรับชมการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลลาลีกา สเปน
ผู้ชมสามารถรับชมได้ ผา่ นช่องทาง 3 ช่องทาง ดังนี ้
1. ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม SunBox ช่อง RS Sport LaLiga ครบทัง้ 380
แมตช์ ตลอดฤดูกาล
2. รับชมผ่านช่อง 8 ซึง่ สามารถรับชมได้ ฟรี โดยถ่ายทอดสด 38 แมตช์ ต่อ 1 ฤดูกาล
3. รับชมผ่านฟรี ทีวี โดยบริ ษัทฯ ร่วมกับช่อง 7 โดยถ่ายทอดสด 12 แมตช์ ต่อ 1 ฤดูกาล
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4.3.1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
จุดเด่นของโฆษณาในโทรทัศน์ ดาวเทียม จะใช้ เงินน้ อยกว่าฟรี ทีวี แต่สามารถเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่
มี เ งิ น ลงโฆษณาในฟรี ที วี สามารถมาเลื อ กลงโฆษณาในโทรทัศ น์ ด าวเที ย มได้ โดยบริ ษั ท ฯ
สามารถบริ หารจัดการรู ปแบบการใช้ พื ้นที่โฆษณาได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า อย่างไรก็ตาม
งบโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม เมื่อเทียบกับงบก้ อนใหญ่ในอุตสาหกรรมโฆษณา
บนจอทีวี ซึง่ มีอยูก่ ว่า 6 หมื่นล้ านบาท ยังถือว่าน้ อยมาก ดังนัน้ จึงทําให้ มีโอกาสที่จะขยายตัวได้
อีกมาก ซึง่ ขณะนี ้มีลกู ค้ าหลายรายที่ให้ ความสนใจ ซึง่ จะมีทงการซื
ั้
้อตรงและการซื ้อผ่านเอเจนซี
โฆษณา
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าความหลากหลายของรูปแบบรายการ เคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม
จะทําให้ สื่อเหล่านี ้กลายเป็ นสื่อทางเลือกใหม่ให้ กบั สินค้ าและบริการที่ต้องการสื่อถึงลูกค้ าในแต่ละ
กลุม่ ได้ ดียิ่งขึ ้น
4.3.1.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาด
1) กลยุทธ์การกําหนดตราสินค้ าของบริษัท และ positioning ของรายการ
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางการตลาดของธุ รกิ จ ไว้ อ ย่า งชัดเจน ในรายการแต่ล ะ
ประเภท
การสื่อสารภาพลักษณ์ ของบริ ษัทฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้ นตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสที่กําลังเป็ นที่
นิยม ทังนี
้ ้สอดรับกับกลยุทธ์ของกลุม่ อาร์ เอส ซึง่ มีความเข้ มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดสูง
2) กลยุทธ์การใช้ จดุ แข็งทางการแข่งขันของกลุม่ อาร์ เอสมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อให้ ได้ รายการที่มีคณ
ุ ภาพ
นอกจากกําหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ชดั เจน การออกแบบและผลิตรายการให้ มีคณ
ุ ภาพ
นัน้ บริษัทฯ ยังได้ นําจุดแข็งทางการแข่งขันขององค์กรในกลุม่ ตลาดวัยรุ่ นและตลาดเพลงลูกทุ่ง ซึง่
เป็ นตลาดขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซื ้อสูง ทังในด้
้ านศิลปิ น นักร้ องนักแสดง พิธีกรใน
สังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนํามาใช้ เป็ นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวก
เข้ า กับ จุด แข็ ง ของที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ก ารในการผลิตสื่ อ รายการ
โทรทัศน์และสื่อวีดีทศั น์แล้ ว ทําให้ ผลงานการผลิตมีคณ
ุ ภาพและมีผลตอบรับที่ดี
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3) กลยุทธ์การกําหนดรูปแบบการขายเพื่อสร้ างคุณค่าสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างคุณค่าสูงสุดให้ กบั
ลูกค้ า ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา loose spot ร่ วมกับการทํากิจกรรม
ทางการตลาดควบคูก่ นั ไป เพื่อเป็ นการช่วยตอกยํ ้าและสร้ างการรับรู้ Brand ให้ กบั ลูกค้ า โดย
ที มงานมุ่งเน้ นการสร้ างสรรค์ กิจกรรมทางการตลาดในแนว CSR (Corporate Social
Responsibility) เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกและเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ลูกค้ าที่มีต่อผู้บริ โภค โดยนํามาเสนอในรายการให้ ดกู ลมกลืนแนบเนียนไปกับตัวรายการ และ
สามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็กเกจของ
loose spot ลงในหลายๆ รายการร่วมกัน เพื่อให้ การใช้ งบประมาณโฆษณาของลูกค้ าคุ้มค่าสูงสุด
4) กลยุทธ์การสร้ างคุณภาพรวมเพื่อเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า
มุ่งเน้ นการสร้ างคุณภาพรวมในทุกส่วนงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับและไว้ วางใจ
จากลูกค้ า ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของคุณภาพการผลิตที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า แต่ยงั รวมถึง
ด้ านการบริ การทังก่
้ อนและหลังการขาย เช่น การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
และถูกต้ อง การรับฟั งและแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น
5) กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองรสนิยมของกลุม่ เป้าหมาย
มีการวิเคราะห์ตามต้ องการของผู้ชมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาใช้ ในการพัฒนา
รู ปแบบการผลิต ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มผู้ชมและลูกค้ า เพื่อเพิ่มความนิยมในตัว
รายการ และเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง
6) กลยุทธ์การบริ หารการจัดการและการบริ หารต้ นทุน
วางโครงสร้ างให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ และการบริ หารต้ นทุน โดยใช้
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ในการผลิ ต งานส่ ว นหนึ่ ง และใช้ การจ้ างงานบุ ค ลากรภายนอก
(Outsourcing) อีกส่วนหนึง่
4.3.1.2.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก. ผู้ประกอบการ
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคชาวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลายคนเริ่ มแสวงหา
ข้ อมูลที่แตกต่างที่มีลกั ษณะตรงตามความชอบของแต่ละบุคคล และสื่อฟรี ทีวีที่มีอยู่ในปั จจุบนั ก็
ไม่สามารถสนองตอบความต้ องการในการบริ โภคข่าวสาร และเนื ้อหาสาระที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
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แต่ละบุคคลได้ ดังจะเห็นได้ จากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผ้ ปู ระกอบการหลายฝ่ ายสนใจเข้ ามาทํา
ธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเที ยมกันมากขึน้
ในหลากหลายรู ปแบบทัง้ เพลง ข่าวสาร สาระ บันเทิง
แม้ กระทัง่ เป็ นช่องทางขายสินค้ า จึงทําให้ โทรทัศน์ดาวเทียมกลายเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเติบโต
ได้ อีกมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ ้นทําให้ ต้นทุนในการให้ บริ การมีแนวโน้ มตํ่าลง สามารถถึง
จุดคุ้มทุนได้ ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี
บริ ษัทฯ เองก็มีนโยบายที่จะขยายบริ การหรื อเพิ่ม
ช่องสัญญาณขึ ้นอีก เพื่อตอบสนองความรูปแบบการใช้ ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปั จจุบนั
ข. แนวโน้ มภาวะการแข่งขัน
การให้ บริ การโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเป็ นแนวโน้ มใหม่ที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก เพราะใช้ งบลงทุนไม่
สูงนัก เมื่อเทียบกับฟรี ทีวีที่มีการใช้ เงินลงทุนหลายพันล้ านบาท และโทรทัศน์ดาวเทียมจะมีผ้ ชู ม
ชัดเจนกว่าฟรี ทีวีที่มีผ้ ชู มหลากหลายกว่า และสามารถหารายได้ จากการขายเวลาโฆษณา จาก
ปั จจุบนั มูลค่าโฆษณาผ่านฟรี ทีวีตกปี ละ 60,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้หากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทําได้
เต็มรูปแบบ จะมีโฆษณาสูงถึงแสนล้ านบาททัง้ in bound และ out bound
ที่ผ่านมารูปแบบสื่อสารการตลาดในประเทศไทยมีอยู่ 2 แบบ คือ การสื่อสารผ่านสื่อ หรื อ
ที่เรี ยกว่า Above the line กับการสื่อสารไม่ผ่านสื่อ หรื อ Below the line เช่น การจัดกิจกรรม
การตลาด เนื่องจากราคาค่าโฆษณาที่สูงขึ ้นบวกกับข้ อกําหนด กฎ กติกา ข้ อห้ ามต่างๆที่ห้าม
โฆษณาผ่า นสื่ อ
ทํ า ให้ หลายค่า ยหันมาทุ่ม เม็ดเงิน ไปกับการทํ า กิ จกรรมการตลาดไปยัง
กลุม่ เป้าหมายแทน ทําให้ สดั ส่วนการใช้ เงินในช่วงที่ผา่ นมาขยับมาที่ Below the line เป็ นตัวเลขที่
มากขึ ้น เนื่องจากสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดีกว่า อีกทังยั
้ งสามารถสร้ างยอดขายได้ ในเวลา
เดียวกัน แต่เมื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเข้ ามามีบทบาทแล้ ว บริ ษัทฯ เชื่อว่าสัดส่วนการใช้ สื่อที่เป็ น
Above the line จะหันกลับมาได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นแทน เนื่องจากมีราคาถูกกว่ากันมาก อีกทัง้
เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ ้น ทําให้ เจ้ าของสินค้ าสามารถยิงโฆษณาไปยังพื ้นที่ที่ต้องการได้ เพื่อเพิ่ม
ยอดขายในพื ้นที่ที่เป็ นรองคูแ่ ข่ง และจะทําให้ แนวรบในเขตต่างจังหวัดร้ อนแรงขึ ้น เพราะสามารถ
ทําทังกิ
้ จกรรมการตลาดในพื ้นที่และการยิงโฆษณาแบบเจาะจงในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ได้ โดยตรง
4.3.1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับผู้ประกอบการจานดาวเทียมชันนํ
้ า เพื่อขยายช่องทางการ
รั บ ชมให้ ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมาย โดยพยายามลดข้ อ จํ า กัด ในเรื่ อ งการเข้ า ถึ ง สัญ ญาณการรั บ ชม
ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดช่องรายการเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับความต้ องการ
ของผู้บริโภคในยุคโลกาภิวตั น์ ทังนี
้ ้ มีการคัดสรรบุคลากรทังเบื
้ ้องหน้ าและเบื ้องหลังที่มีศกั ยภาพ
มีความเชี่ยวชาญ และเป็ นที่ยอมรับของกลุม่ เป้าหมาย โดยในส่วนของบุคลากรเบื ้องหน้ า มุ่งเน้ น
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ที่ศิลปิ น นักแสดง ในสังกัดของกลุ่มอาร์ เอส และอีกส่วนหนึ่งได้ มาจากการ casting นักแสดง
และศิลปิ นอิสระ สําหรับทีมงานผลิตนัน้ ในส่วนของการสร้ างสรรค์รูปแบบงานและการควบคุม
การผลิต เป็ นการจัดการโดยทีมงานของบริ ษัทฯ ส่วนของการดําเนินการผลิตอยู่ในรู ปแบบของ
พนักงานภายในส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึง่ เป็ นการจ้ างผลิต
4.3.1.2.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

4.3.2 ธุรกิจสื่อวิทยุ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจผ่านระบบคลื่นความถี่ระบบ F.M. 93.0 MHz ภายใต้ แบรนด์ Cool 93
Fahrenheit และ F.M. 88.5 สบายดี เรดิโอ
4.3.2.1 สถานีวิทยุ Cool 93 Fahrenheit F.M. 93.0 MHz.
4.3.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อธุรกิจสื่อวิทยุ ทังสิ
้ ้น 1
รายการ โดยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ระบบ F.M. จํานวน 1 คลื่น ได้ แก่ คลื่น F.M. 93.0 MHz
โดยเน้ นการหารายได้ จากการขายเวลาโฆษณา และการผลิต Event โดยมีกลุม่ เป้าหมาย และ
รูปแบบรายการ ดังนี ้
สถานีวิทยุ
ผู้ให้ สัมปทานคลื่นวิทยุ
วันและเวลาออกอากาศ
สัญญาณส่ งคลื่นวิทยุครอบคลุมพืน้ ที่
คอนเซ็ปท์ รายการ
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

F.M. 93.0 MHz.
COOL 93 Fahrenheit
สถานีวทิ ยุเสียงจากทหารเรือ
24 ชัว่ โมง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
Eco Evolution
นักศึกษา คนทํางาน อายุ 20-34 ปี

COOL93 Fahrenheit ดําเนินตามนโยบายของบริ ษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิง
พาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยังคงเน้ นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ฟังให้ กว้ างขึ ้น จน
ทําให้ ในปั จจุบนั COOL93 Fahrenheit ยังคงรักษาฐานผู้ฟังที่ชดั เจน และความนิยมในการรับฟั ง
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ไว้ ได้ จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุ่มเป้าหมายจากการสํารวจ ของ Nielsen
Media Research ส่งผลให้ ลกู ค้ าบริ ษัทโฆษณา และบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า ยังคงความมัน่ ใจในการ
ใช้ สื่อโฆษณาของบริ ษัทต่อไป
รูปแบบของรายการวิทยุ
F.M. 93.0 MHz. COOL93 Fahrenheit
จันทร์ – ศุกร์
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.
เสาร์ - อาทิตย์
02.00 - 06.00 น.

PJ
ดนู สิงหเสนี
พิพฒ
ั น์ วิทยาปั ญญานนท์
วรงค์พร วิชยั ดิษฐ์
ฉัตรชัย เจริญชุษณะ
กัญดา ศรี ธรรมนูปถัมภ์
รังรอง วัณณรถ
SWEEP MUSIC

COOL93 Fahrenheit คลื่นที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ได้ รับ
การยอมรับจากกลุม่ ผู้ฟังสูงสุดและเป็ นรายการวิทยุคลื่นแรกที่สร้ างปรากฏการณ์การนําเสนอเพลง
เพราะต่อเนื่องมากที่สดุ 50 นาที “50 MINUTES MUSIC LONG PLAY“ โดยทุกๆบทเพลงเพราะ
ได้ ผา่ นการคัดสรรจากผลสํารวจความนิยมของผู้ฟังอย่างแท้ จริง พร้ อมด้ วยทีมพีเจมืออาชีพที่ได้ รับ
การยอมรับจากกลุ่มคนฟั ง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตล์และเปิ ดโลกทัศน์ของกลุ่ม
คนทํางานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ COOL93 Fahrenheit เป็ นคลื่นอันดับ 1 บนหน้ าปั ดวิทยุ
ของคนทํางานอย่างเป็ นเอกฉันท์จากการสํารวจของ Nielsen Media Research ด้ วยกลยุทธ์
การตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง
ด้ วยเหตุนี ้ COOL93 Fahrenheit จึงเป็ นรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยม
บนหน้ าปั ด ของ Nielsen Media Research และได้ รับความนิยมเป็ นอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนาน
กว่า 10 ปี ตังแต่
้ ปี 2545 จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี ้ (ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2555) ในกลุม่ รายการวิทยุ
ประเภท Easy listening ของกลุม่ คนทํางาน (20 – 34 ปี )
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4.3.2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.3.2.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
1) กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money)
ในปี 2555 บริ ษัทฯยังคงใช้ กลยุทธ์ด้านความคุ้มค่า เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ กบั
งบประมาณที่ลกู ค้ ามีอยูเ่ พื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา
loose spot ร่วมกับการจัด Activity In Program และ Event Marketing ซึง่ มีผลต่อการส่งเสริม
การขายอย่างเป็ นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
2) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
จากสภาวะการแข่งขัน อย่า งเข้ ม ข้ น ของธุ รกิ จ วิท ยุ ที่ ต้องการสร้ างความแตกต่า งของ
รายการให้ เกิดขึ ้น เพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าเพิ่มทังต่
้ อคลื่นวิทยุและต่อลูกค้ าและสินค้ าที่ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายต่างๆ ดังนัน้ การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า และต่อการสร้ างแบรนด์ของบริ ษัทฯ และคลื่น ด้ วยเหตุนี ้ทางบริ ษัทฯ จึงมีการปรับปรุ งกล
ยุท ธ์ ก ารดํ า เนิ น การให้ ความสํา คัญกับการจัดกิ จกรรมส่ง เสริ มการขาย โดยมี ก ลยุท ธ์ ก ารเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรในด้ านต่างๆ โดยการเข้ าร่ วมเป็ น Media Partner
ให้ กบั กิจกรรมหรื อคอนเสิร์ตที่มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้ าโดย
มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่ทําร่วมกันระหว่างรายการและผู้ฟัง
กิจกรรมส่งเสริ มการขายทังหมดนี
้
้ บริ ษัทฯจะเน้ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถให้ สาระ
และบันเทิงกับผู้ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ
ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถ
สร้ างรายได้ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ กบั ลูกค้ าได้ อีกทางหนึง่
นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทฯ ยังใช้ ศกั ยภาพของฝ่ ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัท อาร์
เอส จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกค้ าให้ เป็ น
ที่ยอมรับและรู้จกั อย่างแพร่หลาย ทังในรู
้ ปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาในสื่ออื่นๆ เช่น
รายการโทรทัศน์, นิตยสาร, สื่อกลางแจ้ ง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกด้ วย
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3) กลยุทธ์การให้ บริ การวางแผนโฆษณา
บุคลากรของบริษัทฯ เป็ นผู้ที่อยูใ่ นสายงานวิทยุมาเป็ นเวลานาน มีความรู้ และความเข้ าใจ
ในธุรกิ จสื่อวิท ยุเป็ นอย่า งดี สามารถให้ คําปรึ กษากับลูกค้ า ในการวางแผนการบริ หารสื่อให้ มี
คุณภาพมากที่ สุด และการเลือกซื ้อเวลาหรื อแพ็คเกจโฆษณาที่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของ
ลูกค้ าและกลุม่ ผู้ฟังรายการ บริ ษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและข้ อจํากัดของสินค้ าแต่ละประเภท ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ใช้
นโยบายการเป็ นคู่ค้าร่ วมกับผลิตภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนี ้กับสินค้ าทุกรายที่สนับสนุน
รายการ เพื่อสร้ างแรงจูงใจและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเลือกใช้ บริการสื่อของบริษัทฯ
ข. ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
1) กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
•

บริ ษัทโฆษณา (Agency)

•

บริ ษัทเจ้ าของสินค้ า (Direct Customer)

2) กลุม่ ผู้ฟังเป้าหมาย
93.0 MHz COOL93 FAHRENHEIT: กลุม่ นักศึกษาและคนทํางานทังชายและหญิ
้
ง
อายุระหว่าง 18-35 ปี
4.3.2.1.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก. ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการสถานีวทิ ยุที่ดําเนินรายการเพลงไทยสากลเป็ นหลัก และมีกลุม่ ผู้ฟัง
เป้าหมายใกล้ เคียงกันมีอยู่ 3 รายการดังแสดงในตารางด้ านล่าง
วัยรุ่ น
สถานีวิทยุ
10-18 ปี
F.M. 89.0 Chill FM
F.M. 93.0 Cool93
F.M. 103.5 FM ONE
F.M. 106.5 Green Wave

นักศึกษา
15-25 ปี

วัยทํางาน
ผู้ใหญ่
18-35ปี
25-45 ปี
คูแ่ ข่ง
สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค สกาย-ไฮเน็ตเวิร์ค
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
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ข. แนวโน้ มภาวะการแข่งขัน
การแข่งขันของธุรกิจสื่อวิทยุยงั คงมีอยู่สงู เนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําให้
ลูก ค้ า จะเลื อ กซื อ้ เวลาโฆษณาจากรายการวิ ท ยุที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสูง เป็ นปั จ จัย หลัก แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ ด้านราคานันก็
้ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื ้อโฆษณาสูง เนื่องด้ วยจะทํา
ให้ ลกู ค้ าสามารถได้ เวลาโฆษณามากขึ ้น หรื อ ได้ รูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับกล
ยุทธ์การขายของแต่ละบริ ษัทที่จะจูงใจให้ ลกู ค้ าเห็นว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ ไปสูงที่สดุ
4.3.2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ก. นักจัดรายการวิทยุ (พีเจ) และบุคลากรฝ่ ายผลิตและสร้ างสรรค์
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างนวัตกรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยการใช้ กลยุทธ์ การตลาดแบบใหม่ “ PJ
MARKETING”
จากการประสบความสํ า เร็ จในการผลิต รายการวิท ยุของคลื่ น COOL93
Fahrenheit และคลื่นอื่นๆ ในเครื อบริ ษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก DJ
เข้ าสูย่ คุ ของ PJ (Program Jockey) ที่นกั จัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้ องเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะจะต้ องมีเรื่ องของความรู้ เบื ้องต้ นทางการตลาด และรู้ จกั การใช้ เทคโนโลยี
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ นักจัดรายการในยุค PJ MARKETING จะเป็ นผู้มีสว่ นสําคัญในการสร้ าง
ความนิยมให้ แก่สถานี ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการโต้ ตอบกับผู้ฟังและมีความรู้เกี่ยวกับ
เพลงและหลักการทางการตลาดในเบื ้องต้ นเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังต้ องผ่านการฝึ กอบรม พัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อสามารถใช้ เครื่ องมือและ Software ทันสมัยได้ อย่างคล่องตัว สามารถ
ดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการที่วางไว้ ให้ สอดคล้ องกับรสนิยมของกลุม่ ฟั งเป้าหมาย และ
ปั จจุบนั นักจัดรายการของบริ ษัทฯ ยังต้ องเป็ นผู้มีทกั ษะในการเป็ นผู้ดําเนินรายการภาคสนามใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึง่ ด้ วย
ข. ระบบการออกอากาศ
บริ ษัทได้ เลือกใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัตซิ งึ่ เป็ น
เทคโนโลยีที่เป็ นมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และ
คุณภาพในการออกอากาศมากที่สดุ
4.3.2.1.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –
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4.3.2.2 สถานีวิทยุ สบายดี RADIO F.M.88.5 MHz.
4.3.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ค่ายเพลง อาร์ สยาม ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็ นธุรกิจหลักในการโปรโมท
Content ของค่าย ควบคูไ่ ปกับธุรกิจสื่อวิทยุ ทังสิ
้ ้น 1 รายการ โดยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่
ระบบ F.M. จํานวน 1 คลื่น ได้ แก่ คลื่น F.M. 88.5 MHz โดยเน้ นการหารายได้ จากการขายเวลา
โฆษณา และการผลิต Event โดยมีกลุม่ เป้าหมาย และรูปแบบรายการ ดังนี ้
สถานีวิทยุ
ผู้ให้ สัมปทานคลื่นวิทยุ
วันและเวลาออกอากาศ
สัญญาณส่ งคลื่นวิทยุครอบคลุมพืน้ ที่
คอนเซ็ปท์ รายการ
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

F.M. 88.5 MHz.
สบายดี RADIO
สถานีวทิ ยุเสียงจากทหารเรือ
24 ชัว่ โมง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
เพลงไทยหลากสไตล์ ฟั งสบายทังครอบครั
้
ว
นักศึกษา คนทํางาน อายุ 15-45 ปี

สบายดี RADIO F.M.88.5 ดําเนินตามนโยบายของบริ ษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุ
เพื่อธุรกิจหลักในการโปรโมท Content ของค่าย ควบคู่ไปกับธุรกิจสื่อวิทยุ โดยเน้ นรักษาความ
นิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ฟังให้ กว้ างมากขึ ้น ใช้ ระยะเวลาในการฟั งนานขึ ้น จนทําให้ ใน
ปั จจุบนั สบายดี RADIO เป็ นสถานีวิทยุที่ครองใจ และสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของ
กลุม่ เป้าหมายจากการสํารวจ ของ AGB
Nielsen Media Research ส่งผลให้ ลกู ค้ าบริ ษัทโฆษณา และบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า ยังคงความ
มัน่ ใจในการใช้ สื่อโฆษณาของบริ ษัทมาอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบของรายการวิทยุ
F.M. 88.5 MHz. สบายดี RADIO
จันทร์ – ศุกร์
05.00 – 07.00
08.00 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 17.00

PJ
เนย์เน่
บุหงา ส่าหรี
กอล์ฟฟี่ ณัฐมา
หนุ่ม ไชโย
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จันทร์ – ศุกร์
17.00 – 20.30
20.30 – 23.00
23.00 – 01.00
01.00 – 03.00
03.00 – 05.00
เสาร์ – อาทิตย์
05.00 – 07.00
09.00 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 20.00
20.00 – 23.00
23.00 – 02.00
02.00 – 05.00
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PJ
จ๊ อบจี ้ + เก่งกี ้
ตัม้ + กวาง
เจนนี่
ไพศาล แก้ ววิเศษ
ทัช
PJ
บุหงา ส่าหรี
แนท เอวิตรา
โจ้ เฉลิมศักดิ์ / หนุ่ม ไชโย
ต้ อง / อุ๊
เอกพล ชัยวัฒน์
อ้ อย กะท้ อน / ปิ ง ฟรุ๊ตตี ้
น้ องลุกซ์ / นุชซ่า
โอลีฟ

สบายดี RADIO F.M.88.5 คลื่นที่นําเสนอเพลงไทยหลากสไตล์ ทังเพลงลู
้
กทุ่ง ลูกทุ่งเพื่อ
ชีวิต ลูกทุ่งสําเนียงใต้ สําเนียงเหนือ และสําเนียงใหม่ เพลงแนวอีสาน หมอลํา เพลงสตริ งย้ อนยุค
รวมไปถึงลูกทุ่งป๊ อบ เพื่อให้ ฟังสบาย ถูกใจกันทุกคนทุกครอบครัว เป็ นสถานีที่ได้ รับการยอมรับ
จากกลุ่มผู้ฟังอย่างต่อเนื่องและล้ นหลาม เป็ นรายการวิทยุที่สร้ างให้ คนฟั งทุกคนอารมณ์ดี ดังคํา
กล่าวที่ว่า “สบายดี RADIO สถานีวิทยุทางเลือกใหม่ ที่จะทําให้ ทุกครอบครัวสบายดี มีรอยยิ ้ม”
โดยทุกๆบทเพลงเพราะได้ ผ่านการคัดสรร รวมทังติ
้ ดชาร์ ต มียอด TOP ดาวน์โหลด ทังสิ
้ ้น และยัง
เสิร์ฟสาระดีๆ เพื่อให้ ทกุ คนอารมณ์ดี มีความสุขกายสบายดีตลอดเวลา พร้ อมด้ วยทีมดีเจมืออาชีพ
ที่ได้ รับการยอมรับจากกลุ่มคนฟั ง ซึง่ ส่วนหนึ่งแฟนรายการจะคุ้นหน้ าคุ้นตาจาก สบายดี TV อยู่
แล้ ว นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง ไลฟสไตล์ สร้ างความสัมพันธ์ กบั กลุ่มแฟนคลับ
เก่า ขยายกลุม่ แฟนคลับใหม่อย่างต่อเนื่องใกล้ ชิดตลอดเวลา ส่งผลให้ สบายดี RADIO F.M.88.5
ได้ รับความรักและการยอมรับ และผู้ฟังมี Royalty มาโดยตลอด
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ด้ วยเหตุนี ้ สบายดี RADIO F.M.88.5 จึงเป็ นรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความ
นิยมบนหน้ าปั ด ของ AGB Nielsen Media Research และได้ รับความนิยมในอันดับต้ นๆ ตังแต่
้
เปิ ดสถานีมาเมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2554 จนกระทัง่ ปั จจุบนั ในกลุม่ รายการวิทยุระดับ นักศึกษา
กลุม่ คนทํางาน (15 – 45ปี )
4.3.2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
4.3.2.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
1) กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for money)
ในปี 2555 บริ ษัทฯยังคงใช้ กลยุทธ์ด้านความคุ้มค่า เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ กบั
งบประมาณที่ลกู ค้ ามีอยูเ่ พื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา
loose spot ร่วมกับการจัด Activity In Program และ Event Marketing ซึง่ มีผลต่อการส่งเสริม
การขายอย่างเป็ นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
2) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
จากสภาวะการแข่งขัน อย่า งเข้ มข้ น ของธุรกิ จวิท ยุ ที่ ต้องการสร้ างความแตกต่า งของ
รายการให้ เกิดขึ ้น เพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าเพิ่มทังต่
้ อคลื่นวิทยุและต่อลูกค้ าและสินค้ าที่ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายต่างๆ ดังนัน้ การขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า และต่อการสร้ างแบรนด์ของบริ ษัทฯ และคลื่น ด้ วยเหตุนี ้ทางบริ ษัทฯ จึงมีการปรับปรุ งกล
ยุท ธ์ ก ารดํ า เนิ น การให้ ความสํา คัญกับการจัดกิ จกรรมส่ง เสริ มการขาย โดยมี ก ลยุท ธ์ ก ารเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรในด้ านต่างๆ โดยการเข้ าร่ วมเป็ น Media Partner
ให้ กบั กิจกรรมหรื อคอนเสิร์ตที่มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้ าโดย
มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่ทําร่วมกันระหว่างรายการและผู้ฟัง
กิจกรรมส่งเสริ มการขายทังหมดนี
้
้ บริ ษัทฯจะเน้ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถให้ สาระ
และบันเทิงกับผู้ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ
ลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถ
สร้ างรายได้ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ กบั ลูกค้ าได้ อีกทางหนึง่
นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทฯ ยังใช้ ศกั ยภาพของฝ่ ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของค่าย อาร์
สยาม รวมไปถึง บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมของรายการวิทยุ และ
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กิจกรรมของลูกค้ าให้ เป็ นที่ยอมรับและรู้ จกั อย่างแพร่ หลาย ทังในรู
้ ปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การโฆษณาในสื่ออื่นๆ เช่น รายการโทรทัศน์, นิตยสาร, สื่อกลางแจ้ ง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกด้ วย
3) กลยุทธ์การให้ บริ การวางแผนโฆษณา
บุคลากรของบริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ มีความรู้ และความเข้ าใจในธุรกิจสื่อวิทยุเป็ นอย่างดี
สามารถให้ คําปรึกษากับลูกค้ าในการวางแผนการบริ หารสื่อให้ มีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ และการเลือก
ซื ้อเวลาหรื อแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ าและกลุม่ ผู้ฟังรายการ บริ ษัทฯ
มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า และข้ อ จํ า กัด ของสิ น ค้ า แต่ ล ะประเภท ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ น โยบายการเป็ นคู่ค้ า ร่ ว มกับ
ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณาเช่นนี ้กับสินค้ าทุกรายที่สนับสนุนรายการ เพื่อสร้ างแรงจูงใจและ
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเลือกใช้ บริ การสื่อของบริษัทฯ
ข. ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
1) กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
•

บริ ษัทโฆษณา (Agency)

•

บริ ษัทเจ้ าของสินค้ า (Direct Customer)

2) กลุม่ ผู้ฟังเป้าหมาย
สบายดี RADIO F.M.883.5 : กลุม่ นักศึกษาและคนทํางานทังชายและหญิ
้
ง
อายุระหว่าง 15 – 45 ปี
4.3.2.2.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ก. ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการสถานีวทิ ยุที่ดําเนินรายการเพลงไทยลูกทุ่งเป็ นหลัก และมีกลุม่ ผู้ฟัง
เป้าหมายใกล้ เคียงกันมีอยู่ 3 รายการดังแสดงในตารางด้ านล่าง
สถานีวิทยุ
F.M. 88.5 สบายดี RADIO
F.M. 95 ลูกทุง่ มหานคร
F.M. 90 แซ่บลูกทุง่
F.M. 94.5 คลื่นสนุกสุขนิยม

วัยรุ่ น
10-18 ปี
อาร์ สยาม
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง

นักศึกษา
15-25 ปี
อาร์ สยาม
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง

วัยทํางาน
18-35ปี
อาร์ สยาม
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง

ผู้ใหญ่
25-45 ปี
อาร์ สยาม
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
คูแ่ ข่ง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ข. แนวโน้ มภาวะการแข่งขัน
การแข่งขันของธุรกิจสื่อวิทยุยงั คงมีอยู่สงู เนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําให้
ลูก ค้ า จะเลื อ กซื อ้ เวลาโฆษณาจากรายการวิ ท ยุที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสูง เป็ นปั จ จัย หลัก แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ ด้านราคานันก็
้ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื ้อโฆษณาสูง เนื่องด้ วยจะทํา
ให้ ลกู ค้ าสามารถได้ เวลาโฆษณามากขึ ้น หรื อ ได้ รูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับกล
ยุทธ์การขายของแต่ละบริ ษัทที่จะจูงใจให้ ลกู ค้ าเห็นว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ ไปสูงที่สดุ
4.3.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ก. นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ) และบุคลากรฝ่ ายผลิตและสร้ างสรรค์
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ กลยุทธ์การตลาดแบบที่สอดคล้ องกับ Target โดยใช้ “ DJ MARKETING”
โดยนักจัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้ องเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะจะต้ องมี
เรื่ องของความรู้เบื ้องต้ นทางการตลาด และรู้จกั การใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รู้จกั กระแส
เพลงในตลาด ซึง่ นักจัดรายการ จะเป็ นผู้มีสว่ นสําคัญในการสร้ างความนิยมให้ แก่สถานี และต้ อง
เป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการโต้ ตอบกับผู้ฟังและมีความรู้ เกี่ยวกับเพลงและหลักการทางการ
ตลาดในเบื ้องต้ นเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังต้ องผ่านการฝึ กอบรม พัฒนาความรู้ ด้ านเทคโนโลยี เพื่อ
สามารถใช้ เครื่ องมือและ Software ทันสมัยได้ อย่างคล่องตัว สามารถดําเนินรายการตามรู ปแบบ
ของรายการที่วางไว้ ให้ สอดคล้ องกับรสนิยมของกลุ่มฟั งเป้าหมาย และปั จจุบนั นักจัดรายการของ
บริ ษัทฯ ยังต้ องเป็ นผู้มีทกั ษะในการเป็ นผู้ดําเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริ มการขายอีกทางหนึง่ ด้ วย
ข. ระบบการออกอากาศ
บริ ษัทได้ เลือกใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัตซิ งึ่ เป็ น
เทคโนโลยีที่เป็ นมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และ
คุณภาพในการออกอากาศมากที่สดุ
4.3.2.2.4 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –
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5.

RSTH

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (กลุ่มอาร์ เอส) แสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
5.1

ที่ดนิ

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําการเช่าที่ดินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจจากบริ ษัท เชษฐโชติ
ศักดิ์ จํากัด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ ในหัวข้ อเรื่ อง รายการระหว่างกัน นอกจากนี ้ ในปี 2555 บริ ษัท
ฯ และบริษัทย่อยได้ ทําการเช่าที่ดนิ จากบุคคลอื่นนอกกลุม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ที่ตงั ้

ผู้เช่ า

1. เลขที่ 431/2-5 ซอย
บมจ. อาร์ เอส
ลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม.
2. เลขที่ 48/18 ซอย
บจ. โพเอม่า*
ลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม.
5.2

อายุสัญญา
3 ปี
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2557)
8 ปี 3 เดือน
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
สิงหาคม 2556)

ค่ าเช่ า /เดือน
(บาท)
230,000

40,000 – 45,000

อาคารสํานักงาน

สํ า หรั บ อาคารสํ า นัก งานเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ม อาร์ เ อส มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
ที่ตงั ้

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

1. อาคารเลขที่ 431/2-5 ซอย บมจ. อาร์ เอส
ลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม.
2. อาคาร เลขที่ 48/18 ซอย บจ. โพเอม่า *
ลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม.
หมายเหตุ *

เจ้ าของ

มูลค่ าตามบัญชี
ปี 2555
(ล้ านบาท)
0.14

เจ้ าของ

0.46

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี

ปั จจุบนั ให้ บริ ษัท ดาราเดลี่ จํากัด เช่าช่วงต่อในราคาเหมารวมเช่าที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน
หน้ า 50

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

RSTH

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําการเช่าอาคารสํานักงานเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจจากบริ ษัท
เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ ในหัวข้ อเรื่ อง รายการระหว่างกัน นอกจากนี ้ บริ ษัท
ย่อยได้ เช่าอาคารสํานักงานจากบุคคลอื่นนอกกลุม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ที่ตงั ้

ผู้เช่ า

1. เลขที่ 88/69 ซอยแสง
บจ. เลเซอร์ เฟส
เพชร ถนนงามวงศ์วาน
เรคคอร์ ดส
ตําบลบางเขต อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
5.3

อายุสัญญา
3 ปี
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
กรกฎาคม 2558

ค่ าเช่ า/ค่ าบริการ
ต่ อเดือน (บาท)
35,000

อุปกรณ์
อุปกรณ์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีดงั นี ้
บริษัท

1. บมจ. อาร์ เอส

อุปกรณ์ และเครื่องจักร

อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
และ อุปกรณ์ศนู ย์ถ่ายทอด
2. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
4. บจ. อาร์ เอส อินสโตร์ จอแอลซีดี เครื่ องเล่นดีวีดี
มีเดีย
และอื่นๆ
5. บจ. อาร์ เอส อินเตอร์ อุปกรณ์ศนู ย์ถ่ายทอด
เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง
แอนด์ สปอร์ ต แมเนจ
เม้ นท์
6. บจ. ย๊ าค
อุปกรณ์ศนู ย์ถ่ายทอด

เจ้ าของ

มูลค่ าตาม
บัญชี
ปี 2555
(ล้ านบาท)
49.30

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

0.36
0.70
0.05

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เจ้ าของ

9.77

ไม่มี

เจ้ าของ

4.24

ไม่มี

ลักษณะ
กรรม
สิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี
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5.4

RSTH

คลังสินค้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อย มีดงั นี ้
ที่ตงั ้

ผู้เช่ า

1. เลขที่ 9/102 ถนน
บมจ. อาร์ เอส
พหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
2. อาคาร B9 เลขที่ 9/26 บจ. เค.มาสเตอร์
ถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึง่ อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
5.5

อายุสัญญา
1 ปี
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
มกราคม 2556)

ค่ าเช่ า/ค่ าบริการ
ต่ อเดือน (บาท)
190,000

1 ปี
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
กันยายน 2556)

100,000

สัมปทานและสัญญาเช่ าวิทยุ

บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทําสัญญาเช่าสถานีวิทยุจากหน่วยงานราชการและบริษัท
ภายนอก ตามรายละเอียดดังนี ้
สถานี

เจ้ าของสถานี

ช่ วงเวลาตามสัญญาเช่ า

1. F.M. 93.0 MHz

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรื อวังนันทอุทยาน

1 มกราคม 55 – 31 ธันวาคม 56

2. F.M. 88.0 MHz

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรื อ 11 เชียงใหม่

1 มกราคม 55 – 31 ธันวาคม 56

3. F.M. 88.5 MHz

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรื อวังนันทอุทยาน 1 กรกฎาคม 55 – 31 ธันวาคม 56

5.6

สัญญาเช่ าโทรทัศน์

ปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ เช่าเวลากับสถานีโทรทัศน์และบริ ษัทภายนอกเพื่อออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ ตามรายละเอียดดังนี ้
สถานี

เจ้ าของสถานี

1. สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก

2. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7

บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

3. สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม

บมจ. ไทยคม
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ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ทํ า สัญญาเช่ากับสถานี โทรทัศน์ โดยมี หนัง สือคํา้
ประกัน (L/G) ออกโดยธนาคารพาณิชย์ รวมเป็ นจํานวน 8.54 ล้ านบาท
5.7

สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิร์นเทรด

บริ ษั ท ในเครื อแห่ ง หนึ่ง ได้ ทํ า สัญญาบริ ก ารพื น้ ที่ เ พื่ อการบริ ห ารสื่ อในรู ป แบบต่า งๆ ใน
โมเดิร์นเทรด กับบริ ษัทภายนอก โดยมีอายุสญ
ั ญา 1-3 ปี
5.8

เครื่องหมายการค้ า/บริการ

บริ ษัทฯจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า/บริ การ “RS” จํานวน 5 แบบ โดยวันที่จดทะเบียน
เป็ นเครื่ องหมายการค้ า/บริ การของบริ ษัทฯ ได้ แก่ วันที่ 29 มีนาคม 2538, 11 ตุลาคม 2547 , 10
พฤศจิกายน 2548 , 2 กุมภาพันธ์ 2550 และ 17 กันยายน 2552 โดยเครื่ องหมายฯแต่ละแบบมี
กําหนดอายุ 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน ทังนี
้ ้เครื่ องหมายการค้ า/บริ การที่หมดอายุ บริ ษัทฯได้ ทํา
การต่ออายุตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษัทย่อยทุกบริ ษัทได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายบริการแยกแต่ละบริษัท
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6.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สําคัญและที่มีผลกระทบด้ านลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของกลุม่ ที่มีจํานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตลอดจนข้ อพิพาททางกฎหมายที่มิได้
เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม่
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โครงสร้ างเงินทุน
หลักทรั พย์ ของบริษัทฯ
(ก) หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,026,000,280 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,026,000,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท มีทนุ ชําระ
แล้ วจํานวน 882,692,428 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 882,692,428 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่ นที่ 2 (RS-W2)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 2 (RS-W2) ได้ รับอนุญาตให้
เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2553 โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (RS-W2)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

140,000,269 หน่วย

จํานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ

140,000,269 หุ้น

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) โดยจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
และรวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225
ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13
พฤษภาคม 2553 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5
หุ้น ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท
ทั ง้ นี ร้ าคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ อ าจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

4 ปี นับจากวันที่ออก (วันที่ออกคือวันที่ 20
พฤษภาคม 2553 วันที่ครบกําหนดและวันใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึง่
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะพ้ น สภาพจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ

การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ได้ ใน
วั น ทํ า การสุ ด ท้ ายของเดื อ นมิ ถุ น ายน และ
ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ แรก
คือ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 และวันกําหนดการ
ใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ 19 พฤษภาคม
2557
7.2

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2555 มีดงั นี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ
นาย สุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นาย โยธิน วณิชวรากิจ
SOMERS (U.K) LIMITED
กองทุนเปิ ด กรุงศรี ทวีทรัพย์เพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด กรุงศรี ทุนทวี 3
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์
SIX SIS LTD

จํานวนหุ้น ร้ อยละ
270,000,000 30.588
133,774,600 15.155
40,879,453
4.631
38,619,900
4.375
34,410,000
3.898
23,219,100
2.630
18,773,300
2.127
17,700,000
2.005
16,150,000
1.830
15,404,240
1.745
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รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ (กลุม่ ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ
10 และ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ ส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการบริ ษัท)
7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีอํานาจใน
การพิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ น
ครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือ
หุ้น
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8. การจัดการ

8.1 โครงสร้ างการ
จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance Committee)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Development Committee)

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
(Chief Operating Officer)

สํานักกฎหมาย

(Chief Financial Officer)

(Chief Commercial Officer)

(Legal Office)

(Human Resource and Administration)

(Finance & Accounting)

ภาพลักษณ์องค์กร
(Corporate Branding)

ธุรกิจกีฬา
(Sport)

ฝ่ ายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพาณิชย์

การเงินและบัญชี

(Corporate Communication)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สื่อสารองค์กร

คณะกรรมการบริ ษัท
(Board of Directors)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

บริ หารลูกค้ าองค์กร
(Corporate Client Management)

ธุรกิจสื่อวิทยุ
(Radio)

ธุรกิจเพลงและดิจิตอล
(Music and Digital)

ธุรกิจโชว์บิซ
(Showbiz)

ธุรกิจสื่อในห้ างโมเดิร์นเทรด
(Instore Media)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
(Television)
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลง

ธุรกิจโชว์บิซ

ธุรกิจกีฬา

สื่อโทรทัศน์

สื่อวิทยุ

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อในห้าง
โมเดิร์นเทรด

บมจ.อาร์เอส

บมจ.อาร์เอส

บมจ.อาร์เอส

บมจ.อาร์เอส

บจ.สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค

บจ.ไอเดีย เพาเวอร์
***

บมจ.อาร์เอส

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บจ.เค.มาสเตอร์

บจ.เอส-วัน สปอร์ต

บจ.ย๊าค

บจ.เลเซอร์เฟส
เรคคอร์ด****

บจ.โพเอม่า

บจ.เค.มาสเตอร์

บจ.บลูแฟร์รี่

บจ.อาร์เอส
อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง
แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์**

บจ.นาคาเซีย

บจ.อะลาดิน เฮ้าส์

บจ. ดี มีเดีย แอนด์
โปรดักชั่น

บจ.อาร์เอส
อินสโตร์ มีเดีย*

* ถือหุ้นร้อยละ65 โดย บมจ. อาร์เอส
** ถือหุ้นร้อยละ83.33 โดย บมจ.อาร์เอส
*** ถือหุ้นร้อยละ25 โดย บจ.โพเอม่า
**** ถือหุ้นร้อยละ60 โดย บมจ. อาร์เอส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
- บจ. อาร์ เอส ฟ�ล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
- บจ. อาวอง
- บจ. อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์
- บจ.บางกอก ออร์กาไนเซอร์
- บจ. อาร์.เอส.เทเลวิชั่น
- บจ.อาร์สยาม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย 100% กลุม่ ผู้ถือหุ้นหลักส่วนที่เหลือไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวม
ทังหมด
้
7 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1.1 คณะกรรมการ
ณ วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังต่ อไปนี ้
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
3. นายดามพ์ นานา
กรรมการ
4. นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์
กรรมการ
5. นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ กรรมการ
6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการ
7. นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ
ในปี 2555 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัทฯ ดังนี ้
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์ และนายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ ขอลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 (โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว) ได้ มีมติแต่งตังนายโสรั
้
ตน์ วณิชวรากิจ และนาย
สุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ ครุการ เข้ าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง กรรมการจากภายนอกที่ ไ ม่ไ ด้ มี ตํ า แหน่ ง เป็ นผู้บ ริ ห ารหรื อ
พนักงานประจํ าของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หาร หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ และเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถทําหน้ าที่ค้ มุ ครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้ อง*ด้ วย
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(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้ าง/ที่ปรึ กษาที่ ได้ รับเงินเดือน
ประจํา/ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
้ จจุบนั และในช่วงเวลา 2 ปี ก่อน
เดียวกัน*** หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
ได้ รับการแต่งตัง้
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ แบ่งได้ ดังนี ้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้ บริ การทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น
เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
 ระดับนัยสําคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผ้ สู อบบัญชี : ห้ ามทุกกรณี
- กรณีเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน
2 ล้ านบาทต่อปี
 ความสัมพันธ์ทางการค้ า/ทางธุรกิจ
(ใช้ แนวทางในทํานองเดียวกับ
ข้ อกําหนดว่าด้ วยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุก
ประเภท ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการ
ให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 ระดับนัยสําคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้ าน
บาท หรื อ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า ทังนี
้ ้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้ รวมรายการที่เกิดขึ ้น
ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทํารายการในครัง้ นี ้ด้ วย
(ข) กรณีที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้ าข่ายไม่
อิ ส ระ ได้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้ น กรณี เ ป็ นกรรมการอิ ส ระ/
กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรื อ partner ของนิตบิ คุ คลนัน้
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(ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อน

ได้ รับการแต่งตัง้
(ง) ข้ อ ยกเว้ น : กรณี มี เ หตุจํ า เป็ นและสมควร ซึ่ง มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึน้ อย่ า งสมํ่ า เสมอและ
ต่ อ เนื่ อ ง กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี ค วามสัม พัน ธ์ เ กิ น ระดับ
นั ย สํ า คัญ ที่ กํ า หนดในระหว่ า งดํ า รงตํ า แหน่ ง ก็ ไ ด้ แต่ ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษั ท ก่ อ น และมติ ที่ ไ ด้ ต้ อ งเป็ นมติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ ดงั กล่าวของกรรมการ
รายนันไว้
้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ( แบบ filing ) แบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของ
บริ ษัทฯ และหากต่อมาบริ ษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย
นัน้ เพื่ อดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ออี ก วาระหนึ่ง คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ องจัด ให้ มี การ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
เลือกตังกรรมการด้
้
วย
(5) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(6) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามข้ อ (1)-(6) อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ ( collective decision )ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนันได้
้ รับในแบบ filing แบบ 56-1
และแบบ 56-2 ด้ วย
2

2

2

หมายเหตุ
* ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
** กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ทําหน้ าที่รับผิดชอบเยี่ยง
ผู้บริ หาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เว้ นแต่แสดงได้ ว่าเป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
*** บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริ ษัทย่อยตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไปที่มีบริ ษัทใหญ่เป็ นบริ ษัทเดียวกัน
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กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายดนั ย ศิ ษ ฎ์ เปสลาพั น ธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่ ง ชั ย กุ ล นายดามพ์ นานา นายสุ ท ธิ ศั ก ดิ์
ประศาสน์ครุการ สองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ที่ ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2546 เมื่ อวัน ที่ 13 มกราคม 2546 ได้ มี มติกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการไว้ ดังนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าที่จดั การบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอํานาจมอบหมาย
แต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งให้ เป็ นกรรมการบริ หารหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใด เพื่อดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างภายใต้ การควบคุมคณะกรรมการได้ เว้ นแต่อํานาจในการ
ดําเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กําหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรื อประกาศตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ ต้อง
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ได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท
จดทะเบียน หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ าที่ พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการใหม่ ซึ่ง ได้ รั บ การพิ จ ารณา
กลัน่ กรองแล้ วและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้ รับ
การเสนอชื่อจะต้ องพร้ อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้ แก่บริษัทฯ และมีความเข้ าใจ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบของกรรมการ สําหรั บกรรมการใหม่ทางบริ ษัทฯมีกระบวนการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้ กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท
ประจําปี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเป็ นการตรวจสอบการทํางานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2555

หมายเหตุ

รายนามคณะกรรมการ
ตําแหน่ ง
ประชุม
1. นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิป์ ระธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ ประธานกรรมการ
3. นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์
กรรมการ
4. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการ
5. นายดามพ์ นานา
กรรมการ
6. นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์
กรรมการ
7. นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ กรรมการ
8. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการ
9. นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ
10. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการอิสระ
11. รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล
กรรมการอิสระ

จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วม
3/3
5/5
3/3
4/5
5/5
5/5
1/1
1/1
5/5
5/5
5/5

- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์ และนายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ ขอลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ
- นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2555
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- นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 14
พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นมา ซึง่ ภายหลังจากที่ได้ รับการแต่งตัง้ บริ ษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 1
ครัง้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายพิศษิ ฐ์
ดัชณาภิรมย์1
2. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
3. รศ.วิทยา
ด่านธํารงกูล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : 1 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริ ษัท โดยเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966 รับตรวจสอบบัญชี บริ ษัท
ต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากับดูแลกิจการ
(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริ ษัทประจําปี รวมถึง
ประเด็น ดังนี ้
 พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของผู้ สอบบัญ ชี เช่ น พิ จ ารณาจากการให้ บริ ก ารอื่ น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ เช่น
การวางระบบบัญชี เป็ นต้ น
 ให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าประชุมด้ วยอย่างน้ อย 1
ครัง้ ต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่างๆ
(ค) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของสายงานตรวจสอบกลางให้ มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบกลาง
(จ) สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในที่ มี ค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึง
ประเด็น ดังนี ้
 ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง และพิจารณาความดีความชอบของ
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้เพื่อให้ หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้ จริ ง
หน้ า 66

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิ

หน้ าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี ้
(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายใน
และภายนอก รวมทังติ
้ ดตามผลการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะดังกล่าว
(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยรายไตรมาส ให้ มีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ซ) ดูแล และสอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
(ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปั ญหา หรื อ ข้ อจํากัดที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(ฎ) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ อง
ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังนี ้
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี ้
o ความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
o การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
o ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
o รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
o ความเห็ น หรื อข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริ หาร ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้
ข้ อมูล หรื อ เข้ าร่วมประชุมได้
(ฐ) การปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
3. รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล
4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
ในปี 2555 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ได้ มีมติแต่งตัง้ นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์
ให้ ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออก

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(ก) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการ รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กําหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทซึง่ จะนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
แบ่งได้ เป็ น
o กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ เป็ นไปตามโครงสร้ าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้ องการกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตลิ กั ษณะ
ใดบ้ าง
 พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของกรรมการอิ ส ระแต่ ล ะคน เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า
กรรมการอิสระคนใดมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนหรื อคนใดขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ น
กรรมการอิสระ รวมทัง้ พิจารณาว่า จําเป็ นต้ องสรรหากรรมการอิสระใหม่
หรื อไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
หน้ า 68

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

 ดําเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่

มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ี่กําหนดไว้
้ คณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมาย
 ตรวจสอบให้ รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนันมี
และข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ี่
 ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
กําหนดไว้ เพื่อจะได้ มนั่ ใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
 เสนอชื่อให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ซึง่ จะนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
(ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(ง) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ
(จ) พิ จ ารณาการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ใ หม่ (หรื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น ) ให้ แ ก่
กรรมการ และพนักงาน โดยให้ เงื่อนไขต่างๆจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่ อให้ เ กิ ดการสร้ างมูลค่า เพิ่ มให้ ผ้ ูถือหุ้น ในระยะยาวและสามารถรั ก ษาบุคลากรที่ มี
คุณภาพได้ อย่างแท้ จริ ง แต่ในขณะเดียวกันต้ องไม่สงู เกินไปและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และอนุ มั ติ ข อบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ

3. นายดามพ์ นานากรรมการ
4. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์

กรรมการ

หมายเหตุ
ในปี 2555 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หาร ดังนี ้
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หาร
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้ มีมติกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร โดยกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้หรื อให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกัน หรื อ การชําระหรื อใช้ จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน
กว่า 50 ล้ านบาท หรื อจํานวนเทียบเท่า
(ข) มีอํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในตําแหน่งที่ไม่สงู กว่าตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ(ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)
(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
(ง) จัดตังโครงสร้
้
างองค์กรและการบริ หาร และกรรมการบริ หาร โดยให้ ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างของพนักงาน
ของบริ ษัทฯ
(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล
ยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ โดยสอดคล้ อ งกับ นโยบาย
และแนวทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ แ ถลงต่อ
คณะกรรมการ
(ฉ) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
อนึ่ง การอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิการ
เข้ า ทํ า รายการที่ ทํ า ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ผู้รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการบริ ห าร
สามารถอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่น ใด (ตามข้ อบัง คับของบริ ษั ท ฯ และตามที่ สํา นักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการมี
อํานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารได้ ตามที่จําเป็ น
หรื อเห็นสมควร
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
2. นายดามพ์
นานา
3. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และอนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง โดยกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) พิจารณานโยบาย แผนงานและการดําเนินงานบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ ง
(ข) กํากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปตามแผนงานและสําเร็ จ
ลุลว่ งในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ
(ค) พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริ ษัทในระดับองค์กร และประเมินการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
(ง) รายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท

8.1.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
2. นายดามพ์ นานา
3. นายคมสันต์

เชษฐโชติศกั ดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
โดยกําหนดให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เสนอแนวทางหรื อนโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
(ข) ทบทวนหรื อปรับปรุงแนวทางหรื อนโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท
(ค) ให้ คําแนะนําด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท
(ง) ดูแลให้ กรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิบตั งิ านตามนโยบายด้ านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรั พยากรบุคคล
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางพรพรรณ
2. นางนภาพร
3. นายนิเวสน์

เตชรุ่งชัยกุล
ตรี พยัคฆ์
บัวคอม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล
พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กํากับ และ ดูแลการดําเนินงานด้ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้ องด้ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทางที่ได้ รับอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริหาร
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8.1.8 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7
ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
. 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
3. นายดามพ์ นานา
4. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
5. นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์
6. นายศุภชัย นิลวรรณ
7. นางสาวชุตมิ า ทิชาชาติ
หมายเหตุ
(กลต.) ที่ สจ.14/2540

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพาณิชย์
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

ผู้บริ หารหมายถึง ผู้บริ หารตามนิ ยามของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2546 เมื่ อวัน ที่ 28 มกราคม 2546 และครั ง้ ที่
5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
(ปั จ จุบัน เปลี่ ย นเป็ นประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร) โดยกํ า หนดให้ ก รรมการผู้จัด การ(ปั จ จุบัน
เปลี่ยนเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) มีอํานาจอนุมตั ใิ นการดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่อง
กับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25
ล้ านบาท หรื อจํานวนเทียบเท่าทังนี
้ ้ การอนุมตั ิการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นกรรมการผู้จดั การ
(ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)ไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรื อเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
รายการหรื อเรื่ องที่กรรมการผู้จดั การ (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) หรื อ บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่
จะทําขึ ้นกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในกรณีดงั กล่าว รายการหรื อเรื่ องดังกล่าวจะต้ องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และอนุ มั ติ ข อบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต้ องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหา
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กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือก
ตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึง
ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชน์และการ
พัฒนากิจการของบริ ษัทฯ รวมทังการอุ
้
ทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ จากนันจึ
้ ง
นํารายชื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
ในการแต่งตังคณะกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(ข) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(ค) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามลํ า ดับ ลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คล
ซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
8.3

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
8.3.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) กรรมการบริ ษัท
รายการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

จํานวน (ท่ าน)
11
3

ปี 2555
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียดค่ าตอบแทน
840,000
ค่าตอบแทนประจําและเบี ้ยประชุม
1,555,000
ค่าตอบแทนประจําและเบี ้ยประชุม
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจํา และ เบี ้ยประชุมรายกรรมการบริ ษัทดังนี ้
ลําดับ

รายนามกรรมการบริษัท

ปี 2555
ค่ าตอบแทนประจํา (บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)

1

นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์

-

75,000

2

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

-

105,000

3

นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์

-

60,000

4

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

-

80,000

5

นายดามพ์ นานา

-

100,000

6

นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์

-

100,000

7

นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุ การ

-

20,000

8

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

-

20,000

9

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

-

100,000

10

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

-

100,000

11

รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล

-

80,000
840,000

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ ป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่กรรมการของบริ ษัทฯตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่จ่าย
ให้ กับกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯด้ วย) และการเป็ นกรรมการบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทน

ข) กรรมการบริ หารและผู้บริ หารของบริษัทฯ

รายการ
กรรมการบริหาร
ผู้บริหาร

จํานวน
(ท่ าน)
5
9

ปี 2555
จํานวนเงิน
รายละเอียดค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
50.67
เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ

8.3.2 ค่ าตอบแทนอื่น
ไม่มี
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การกํากับดูแลกิจการ

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยให้ ความสําคัญต่อระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้ นการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ ดําเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทังมุ
้ ่งเน้ นเรื่ องความโปร่ งใสในการ
ดําเนินกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูล และการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทได้ รับการจัดอันดับที่ Excellent CG Scoring อย่างต่อเนื่อง จากผล
สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจําปี พ.ศ. 2555
สรุปการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2555 ดังนี ้
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดให้ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูม่ ือ
จรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ และบริ ษัทฯได้ เผยแพร่ ให้ กรรมการและพนักงานเพื่อใช้ อ้างอิงและถือปฏิบตั ิ รวมทัง้
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ภายในของบริษัทฯ
ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ มี การ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูม่ ือจรรยาบรรณของ
กลุม่ บริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ครอบคลุมแนวทางปฏิบตั เิ ป็ น 5 หมวด ได้ แก่
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
• การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ และเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้ น โดยปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่
กฎหมายกํ า หนด ใน ปี 2555 บริ ษั ท ฯจัด ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น วัน ที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่ง
กรรมการทุกท่าน(ยกเว้ นนายสุวฒ
ั น์ เชษฐ์ โชติศกั ดิ์ อันเนื่องมาจากติดภารกิจ สําคัญที่เป็ นกรณี
กะทันหัน)ที่อยู่ในตําแหน่งได้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
ดูรายละเอียดได้ ที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น)
บริ ษัทฯมีนโยบายการปฏิบตั ิกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯอย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นบริ ษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน ซึง่ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ในปี 2555 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อ
14 วันแล้ วแต่กรณีที่กฎหมายกําหนด
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในแต่ละ
วาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ
ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม ทังภาษาไทย
้
และ
ภาษาอังกฤษไว้ ที่ Website ของบริ ษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm และ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm
เผยแพร่รายงานประจําปี ไว้ ที่ Website ของบริษัทฯก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ วในการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จดั ในปี 2555 ได้ นําไป
post ไว้ ภายใน 14 วัน หลังการประชุม บริ ษัทฯ ได้ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่ มประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุม
ทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และ
สนับสนุนให้ มี การใช้ บัตรลงคะแนนเสีย งในวาระที่ สําคัญ เพื่ อความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
รายงานการประชุมถูกจัดทําขึ ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เสร็ จสมบูรณ์ ในเวลาที่กฎหมายกําหนด
และ มีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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ในปี 2555 บริ ษัทฯดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ น
ปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทฯที่
ต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ และการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จํากัดสิทธิ ในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มา
สาย เป็ นต้ น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้ อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลการ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยส่ง
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมทังเปิ
คําถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรื อส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึง่ การให้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
และการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
สํ า หรั บ ผู้ถื อหุ้น ที่ ไม่ ส ะดวกเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท ฯเสนอให้ มอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระซึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 6 ราย มอบฉันทะให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ให้ ออกเสียงแทน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมทังกํ
้ าหนด
กฎเกณฑ์ที่ชดั เจนล่วงหน้ าสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอ และบริ ษัทฯ
มีกําหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผ้ ูเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริษัทฯมีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่
ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ
บริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร พนัก งานและลูก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ รายงานรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์ ของตนและผู้เกี่ ย วข้ องต่อคณะกรรมการโดยส่ง ข้ อมูลให้ แก่ สํา นัก กฎหมาย เพื่ อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ ให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯที่
อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯโดยรวม ทังนี
้ ้
กรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัทฯไม่ให้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทํา
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ธุรกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน อีกทัง้
คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนดให้ ในการทํารายการระหว่างกันนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังรายละเอียดที่ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อมาตรการ หรื อ
ขัน้ ตอนการอนุมัติก ารทํ า รายการระหว่า งกัน ตัง้ แต่ปี 2551 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํา หนด
นโยบายห้ ามกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง(**)ซื ้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงิน
เผยแพร่และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน
บริ ษัทกําหนดข้ อห้ ามไม่ให้ มีการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ ส่วนตน หรื อทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯหรื อธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่อง
รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ ไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณ
และได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริ หารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่มีหน้ าที่รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ทังผู
้ ้ มีส่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่
พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากบริ ษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้
เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งให้ ความสําคัญอย่างสมํ่าเสมอ (ดูตวั อย่างในหัวข้ อ
บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้
จัดให้ มีระเบียบและแนวปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษัทอาร์ เอส เป็ นต้ น ยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจริยธรรม ทังการ
้
ปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ส่วนเนื ้อหาของคูม่ ือจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯ
ครอบคลุมในเรื่ องจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึง่ ได้ แก่
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
โดยคํานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
ดําเนินธุรกิจและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิภายใต้ กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
้ ่
อย่างครบถ้ วน รวมถึงมุ่งมัน่ ผลักดันให้ เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังที
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ดําเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีทําประโยชน์ให้ กบั ชุมชน
และสังคม รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีส่วนร่ วมสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคม
อย่างสมํ่าเสมอ อันก่อให้ เกิ ดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และ
ติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานของบริ ษัทฯอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทฯได้
ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิง่ แวดล้ อม(ดูตวั อย่างในหัวข้ อบทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
3

ลูกค้ า

ุ ภาพกับลูกค้ าของบริษัทฯ
บริษัทฯมุง่ มัน่ ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ตลอดจนมีหน่วยงานให้ บริ การ ดูแล ชี ้แจงข้ อสงสัย และแก้ ไขปั ญหาต่างๆให้ กบั ลูกค้ า
3

3

3

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯบริหารงานด้ วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผลการดําเนินงาน
ที่ดี โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในปั จจุบนั และอนาคต ตลอดจนให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือ
หุ้น และควบคุมดูแลให้ เป็ นที่มนั่ ใจได้ ว่า ได้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
3

พนักงาน
บริ ษัทฯถือว่าพนักงานเป็ นสมบัติอนั มีค่าของบริ ษัทฯ ดังนันคุ
้ ณค่าของพนักงานจึงถือเป็ น
เรื่ องสําคัญ ซึ่งบริ ษัทฯจัดให้ มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และ
กลุม่ บริษัทอาร์ เอส ให้ ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํ างานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พ ย์ สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่น ปฏิ บัติตาม
กฎหมายแรงงาน ทัง้ นี บ้ ริ ษัท ฯจัดให้ มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชี วิตและสุขภาพ
พนักงาน และจัดให้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสมํ่าเสมอ
บริ ษัทฯส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริ หาร เป็ นต้ น(ดู
ตัวอย่างในหัวข้ อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
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คู่ค้าและเจ้ าหนี ้

บริ ษัทฯ ตังมั
้ น่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และ เที่ยงธรรมต่อคู่ค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ และอยู่บนพืน้ ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยง
ความลําเอียง หรื อสถานการณ์ ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่ และถือ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา รวมทังไม่
้ สนับสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัท
3

3

คู่แข่ ง
บริษัทฯส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม
3

3

คุณธรรม

บริ ษัทฯมุ่งมัน่ กระทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตรงไปตรงมา
ภายใต้ กฎหมาย และกฎระเบียบของบริ ษัทฯ โดยถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี ้ในทุกกิจกรรมและ
ในการตัดสินใจในทุกเรื่ องของบริ ษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์และคํานึงถึงความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯไม่มีการกีดกัน หรื อไม่ให้ สิทธิพิเศษ หรื อเลือกปฏิบตั ิแก่ผ้ หู นึ่งผู้ใด เนื่องจากความ
แตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทังไม่
้ เกี่ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทรัพย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุ งคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริ ษั ทฯ เป็ นประจํ าอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่งในปี 2556 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2556 ได้ มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ิค่มู ือจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัทฯ และ
ประกาศลงในระบบ Intranet ของบริ ษัทฯ รวมถึง ใช้ เป็ นข้ อมูลในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้
พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทัว่ ถึง และมีกระบวนการดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่
กําหนดอย่างเคร่งครัด
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บริษัทฯมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามที่กําหนดในคูม่ ือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัทฯอย่างเคร่ งครัด ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯอย่างมีนยั สําคัญและที่มีผลกระทบด้ าน
ลบอันอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของกลุม่ ที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตลอดจนข้ อพิพาททางกฎหมายที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของ
กลุม่
บริ ษัทฯพัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างเสริ มผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั กิจการโดยการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส และ
รั บฟั ง ความเห็น ข้ อร้ องเรี ย น หรื อ ข้ อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่ อาจส่อถึง การทุจริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทังจากพนั
้
กงานเอง และ ผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ผ่านทางการพบ
ผู้ บริ ห าร หน่ ว ยงานตรวจสอบกลาง หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ เลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ ผ่ า น ไ ป ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท โ ด ย ต ร ง โ ด ย ท า ง
เว็บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-25110555 ต่อ 1503 หรื อติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้ มีการรวบรวมและตรวจสอบข้ อมูล
ตามกระบวนการที่บริษัทฯกําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
สําหรับคําร้ องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้รับเอกสารและสรุ ป
ประเด็นต่างๆทังหมดเสนอให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
บริ ษั ท ฯให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเก็ บ ข้ อ มูล ร้ องเรี ย นเป็ นความลับ เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจให้ แ ก่ ผ้ ู
ร้ องเรี ยน และเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ อง
ด้ วยเท่านัน้
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ ระบบการควบคุม ภายในทัง้ ในระดับ บริ ห าร และ ระดับ
ปฏิ บัติง านที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยกํ า หนดภาระหน้ า ที่ อํ า นาจการดํา เนิ น การของผู้ป ฏิบัติง าน
ผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ผู้ติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
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บริ ษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ (Compliance Control)

การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี ้
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3
ท่ า น ทุ ก ท่ า นเป็ นกรรมการอิ ส ระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ
โดยในปี 2555 บริ ษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 5 ครัง้ ซึง่
กรรมการตรวจสอบทุกท่านที่อยู่ในตําแหน่งได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ครั ง้ ยกเว้ น รศ. วิทยา ด่านธํ ารงกูล ที่ขาดการประชุม 1 ครัง้ อันเนื่องมาจากติดภารกิจ
สําคัญที่เป็ นกรณีกะทันหัน และรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ อีกทังในการประชุ
้
มของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่ วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ บู ริ หารอยู่ 1 ครัง้
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมตั ขิ อบเขตอํานาจหน้ าที่ และพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังหมดจํ
้
านวน 4 ท่าน ซึง่ มี
สมาชิกที่เป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็ นประธาน
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีวาระใน
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ)
ในปี 2555 บริ ษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังสิ
้ ้น
จํานวน 2 ครัง้ ซึง่ กรรมการทุกท่านที่อยู่ในตําแหน่งได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
หน้ า 83

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

การจัดการ

และพิจารณาค่าตอบแทน ทุกครัง้ ยกเว้ น รศ. วิทยา ด่านธํารงกูล ที่ขาดการประชุม 1 ครัง้
อันเนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญที่เป็ นกรณีกะทันหัน และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงาน
ผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
ในระหว่างปี 2555 สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่ อดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
2. พิ จ ารณาทบทวนและอนุ มัติ ก ฎบัต รของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนเรื่ องค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ
5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
6. รายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียในระยะยาวแล้ ว
 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน รายนามคณะกรรมการ

บริ หาร ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ

โดยในปี 2555 บริ ษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 12 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้ ว ย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทัง้ หมดจํ า นวน 3 ท่ า น และคณะ
กรรมการฯ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการ
จัดการของบริ ษัทฯ)
โดยในปี 2555 บริ ษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวน
ระบบ หรื อประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 1 ครัง้
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังหมดจํ
้
านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการฯ มี
วาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของ
บริษัทฯ)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง
นโยบายการกํ า กับดูแ ลกิ จการที่ ดี และคู่มื อจรรยาบรรณของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน รายนาม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หน้ าที่ ของคณะกรรมการพัฒนาทรั พยากร
บุคคล ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักดีว่าข้ อมูลของบริ ษัทฯ ทัง้ ที่ เกี่ ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่
การเงิ น ล้ ว นมี ผ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจของผู้ล งทุน และผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ จึง ให้
ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทังโดยผ่
้
าน
ช่องทางจากสื่อการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทัง้
จัดให้ มีการประชุมพบปะระหว่างคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯกับนักวิเคราะห์ หลักทรั พย์ และนัก
ลงทุนทัว่ ไป เพื่อตอบข้ อซักถามต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” ทําหน้ าที่ตดิ ต่อสื่อสาร และ ให้ บริ การ
ข้ อมูล ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริ ษัทฯ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อง และ ประชาชนทั่ ว ไป ทั ง้ นี ้ ผู้ ลงทุ น สามารถติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วได้ ที่
หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-2511-0911 และ 0-2511-0555
ต่อ 1503
หรื อ ที่ Website
http://www.rs.co.th/investor.html
หรื อ ผ่ า นทาง Facebook
Page
:
: http://www.facebook.com/pages/Rs-ir/256459961140733 หรื อ Account Twitter :
https://twitter.com/RS_IR หรื อที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th
1
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นอกจากนี ้ในรอบปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆดังนี ้
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดย
เปิ ดโอกาสให้ นักวิ เ คราะห์ ได้ พบปะผู้บริ หารเพื่ อตอบข้ อซักถามในประเด็นต่า งๆ โดย
เอกสารประกอบการประชุมจะอยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การเข้ าร่ วมงานบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์
ในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม 2555
• การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแถลงผลการดําเนินงานและลงมติในวาระสําคัญต่างๆของบริ ษัทฯ
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ ซัก ถามผู้บ ริ ห าร เพื่ อตอบข้ อสงสัย ในประเด็น ต่า งๆ โดย
เอกสารประกอบการประชุมจะอยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การจัดทําแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ56-2)
เผยแพร่ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ในส่วนของรายงานประจําปี จะจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้สนใจทัว่ ไปเป็ นประจํา
ทุกปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ 3 ท่าน) และเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 6 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ ใน
หัวข้ อ “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท”
ประธานกรรมการเป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเป็ นตัวแทนของกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นอิสระ
1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
ทําให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็ นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามนิยามที่ บริ ษัท
กําหนดขึ ้น ดังรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
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เห็นว่า นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์ เป็ นกรรมการอิสระที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้ านบัญชีและ
การเงิน จึงได้ แต่งตังให้
้ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สนับสนุนให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ น นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีโครงการ
สําหรับพัฒนาผู้บริ หาร ซึง่ เป็ นการเตรี ยมให้ พร้ อมเป็ นแผนที่ตอ่ เนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง(**) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ รวมทัง้
อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทฯ
เจริ ญก้ าวหน้ า และกําหนดนโยบายให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารระดับสูง(**) ที่มีหน้ าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา
และให้ กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 3 บริ ษัท และในการไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง(**)
ของบริษัทฯต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต.
ประสิทธิภาพในการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษัทมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจดุ มุ่งหมายไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดการให้ บริ ษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการ
ควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดํ า เนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม รวมทังมี
้ การติดตามผลการดําเนินงานในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่าง
ชัดเจน
การกํากับดูแลฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ
จัดการความเสี่ยง และการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ มีการ
พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริ หารความเสี่ยง และ
ประเมินเรื่ องการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดย
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้ ในระเบียบของแต่ละคณะ
สมาชิกส่วนใหญ่ ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ ยกเว้ น คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทังยั
้ ง
กํ า หนดให้ กรรมการอิ ส ระเป็ นประธานของแต่ ล ะคณะด้ ว ย ยกเว้ น คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล และ คณะกรรมการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้ ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายปฏิ บัติ ก าร ทํ า หน้ าที่ เ ป็ น
เลขานุการบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล เพื่อให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ
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เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทหน้ าที่หลัก ดังนี ้
• ให้ คํ า แนะนํ า ด้ านกฎหมาย ด้ านบั ญ ชี แ ละภาษี และกฎเกณฑ์ ต่ า งๆที่
คณะกรรมการจะต้ องทราบ
• ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
• ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
• ประสานงานและสื่อสารทางด้ านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ และหน่วยงานต่างๆ เช่น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และ มีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ ลว่ งหน้ า โดย
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารร่ ว มกัน พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข้ า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาให้ แ น่ ใ จว่ า เรื่ อ งที่ สํ า คัญ ได้ ถูก บรรจุเ ข้ า วาระการประชุม
เรี ยบร้ อยแล้ ว และ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระที่ จะเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุม
ตลอดจนคณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จําเป็ นได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทังนี
้ ้
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการ
จัดการของบริ ษัทฯ) จะเข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
โดยการประชุมจัดที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ทุกครัง้ ซึ่ง
บริ ษัทรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 5 ครัง้
กรรมการทุกท่านที่ อยู่ในตําแหน่งได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทุกครั ง้ ยกเว้ น นาง
พรพรรณ เตชรุ่ ง ชัย กุล ที่ ข าดการประชุม 1 ครั ง้ อัน เนื่ องมาจากติด ภารกิ จสํ า คัญที่ เ ป็ นกรณี
กะทันหัน
ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในเรื่ องที่กําลังพิจารณา
กรรมการท่านนันจะไม่
้
เข้ าร่วมการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้
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คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการร่วมด้ วย และให้ แจ้ งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
การประเมินผลงานตัวเอง
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณา
ตรวจสอบผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ให้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนให้ ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์
การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารจะถู ก ประเมิ น โดย
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ เป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้ เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ มีการพิจารณา
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ประจํ า ปี 2555 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ร่ ว มกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป และผลการปฏิบตั ิงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หารประจํ าปี 2555 ได้ ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
เท่านัน้ เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
การจ่ ายค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2546
ได้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะ
ดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ต้องการ และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรับผู้บริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯและผลการ
ปฏิ บัติ ง านของผู้บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น ส่ ว นการประเมิ น ผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกํ าหนดเกณฑ์ การประเมินผลงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และนํ าเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งเป็ นกรรมการ
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อิสระเท่านัน้ (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการ
จัดการของบริ ษัทฯ)
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการเดิมซึ่งได้ รับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม่
ให้ ร้ ูจกั บริ ษัทฯ และบรรยายสรุ ปแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน
้ อมูลอื่นๆที่
วิสยั ทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทังข้
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะเสริ มสร้ างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้ กบั กรรมการและ
ผู้บริ หาร โดยสนับสนุนให้ เข้ ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯออกค่าใช้ จ่าย (ดูรายละเอียดในหัวข้ อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หาร
และผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท)
ตลอดปี 2555 บริษัทฯได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้ นเรื่ องต่อไปนี ้
1. ไม่ได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารในส่วนที่ได้ รับจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทอื่น เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ
8.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ บู ริหารฝ่ ายต่างๆ ให้ เข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เป็ นข้ อกําหนดของกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯได้ มีนโยบาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ครอบคลุมเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯ
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริ ษัทฯ ผ่านมติการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และได้ มี
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี ซึ่ง
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ิครัง้ ล่าสุดเป็ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดระเบียบข้ อบังคับในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ไปใช้ ดงั นี ้
(1) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องรักษาความลับ/หรื อ
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
(2) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่นําความลับ และ/
หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์ แก่ตนเองหรื อ
เพื่ อประโยชน์ แก่ บุคคลอื่ นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับ
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(3) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ทําการซื ้อขาย โอน
หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ
และ/หรื อเข้ าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
โดยข้ อ กํ า หนดนี ร้ วมความถึ ง คู่ส มรสและบุต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร
พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ พนักงานคนใดฝ่ าฝื นในระเบียบดังกล่าวบริ ษัทฯ จะถื อว่าได้
กระทําผิดอย่างร้ ายแรงโดยอาจมีโทษตังแต่
้ ขนตั
ั ้ กเตือนด้ วยวาจาจนถึงขันให้
้ ออกจากงาน
8.6

บุคลากร

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 กลุ่ ม บริ ษั ท ฯมี จํ า นวนพนั ก งานทั ง้ หมด 1,058 คน
ประกอบด้ วยพนักงานใน บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) 782 คน และบริ ษัทในเครื อ 276 คน
และได้ จ่ายผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 431 ล้ านบาท โดยเป็ นผลตอบแทนในรู ป
ของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้ จ่ายบุคลากรอื่นๆ
นโยบายการพัฒนาทรั พยากรบุคคล
1. บริ ษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์(Human Capital) ซึง่ เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ สุดที่ จะผลักดันให้ องค์ กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกํ าหนดให้ มีแผนงานและมีการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ไว้ อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3
ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร(Organization Development) การพัฒนาอาชีพ(Career Development)
และการฝึ กอบรมและพัฒนา(Training Development)
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1.1 การพัฒนาองค์กร ได้ ส่งเสริ มการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริ ษัท
้ ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอก
อาร์ เอส จํากัด(มหาชน) ตังแต่
สถานที่ เช่น กิจกรรม RS Team Building ในระดับพนักงาน และกิจกรรม RS Super Team ในระดับ
หัวหน้ างาน อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ เป็ นต้ น
1.2 การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ กําหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
(Career Path) และกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง/ปรับระดับตําแหน่ง(Promotion Path) รวมถึง
มีการกําหนดชัว่ โมงการฝึ กอบรมทางการบริ หาร สําหรับกลุ่มที่จะขึ ้นดํารงตําแหน่งทางการบริ หาร
ในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรี ยมพนักงานได้ ดําเนินการผ่านโครงการ Management e –
Learning ซึ่งเป็ นการฝึ กอบรมและทดสอบแบบ On-Line ตามหัวข้ อความสามารถทางการบริ หาร
(Management Competency) ขององค์กร สําหรับผู้บริ หารระดับต้ น ใช้ เวลาสัปดาห์ ละ 30 นาที
จํานวน 12 สัปดาห์ รวม 6 ชัว่ โมง และผู้บริ หารระดับกลาง ใช้ เวลาสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง จํานวน 12
สัปดาห์ รวม 12 ชัว่ โมง
1.3 การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ได้ กําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้ กรอบ
ของความสามารถ(Competency Base Training) ประกอบกับผลสํารวจความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
้ วนของการส่งไปฝึ กอบรมภายนอก(Public Training) และ
(Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทังในส่
ที่ ค รอบคลุม ทัง้ ด้ า นการพัฒ นาความรู้ (Knowledge
จัด ฝึ กอบรมภายใน (In-house Training)
Development) การพัฒนาทัศนคติ(Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development
) เช่น หลักสูตรด้ านการตลาดเรื่ อง Marketing 3.0 ด้ านการขายเรื่ อง การบริ หารทีมขาย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบ่งปั นความรู้ ในองค์กร
(Knowledge Sharing) ที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานที่เข้ าร่ วมได้ ตามความสนใจ ในรู ปแบบ การ
บรรยายพิเศษ โดยผู้บริ หารและวิทยากรที่มีประสบความสําเร็จจากองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น การ
บรรยายพิเศษเรื่ อง รู้ทนั ภาษี สรรพากร การบรรยายพิเศษเรื่ อง คิดงานอย่างไร ให้ โดน เทพ เมพ
ขิงๆ เป็ นต้ น
2. บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสร้ างความผูกพัน(Engagement) ของพนักงานในองค์กร
มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และกิจกรรม Pic To
Share ประกวดภาพถ่ายแห่งความสุข เป็ นต้ น
3. บริ ษัทมุง่ เน้ นในการสร้ างความสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social
Responsibility - CSR) กับพนักงาน และเพื่อเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น
ได้ จดั กิจกรรม Together Run เพื่อสนับสนุนพนักงานในการเข้ าร่วมงานสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ กรุง
เทพมาราธอน ครัง้ ที่ 25 และมีการดําเนินการรณรงค์ให้ หน่วยงานต่างๆในบริษัทลดการใช้ กระดาษ
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โดยทดแทนด้ วยวิธีอื่นแทน เช่น ใช้ ข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ในปั จจุบนั บริษัท
สามารถลดการใช้ กระดาษลงไปได้ อย่างมาก เป็ นต้ น
4. นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ทํางาน โดยการให้ ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้ มีกิจกรรมการฝึ กซ้ อมดับเพลิง
และฝึ กซ้ อมหนีไฟ รวมทังจั
้ ดให้ มีการอบรมในหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน”
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9.

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การเสริ ม สร้ างการควบคุม ภายใน ให้ มี ค วามเพี ย งพอ และ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นการป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เกิดความเสียหาย หรื อ
นํ า ไปหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ โดยมี ฝ่ ายตรวจสอบกลางเป็ นหน่ ว ยงานทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็ นอิสระเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ด้ วยตนเอง สรุ ปได้ ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ ว
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10.

RSTN

รายการระหว่ างกัน

รายละเอียดข้ อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันได้ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ แล้ วมีความเห็นว่า
รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า ว เป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ว ไปและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักฐานการทํารายการครบถ้ วน ตลอดจนมีการ
เปิ ดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ
ในปี 2555 บริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติกบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ดังต่อไปนี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ความสัมพันธ์
บริษัท. เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อยละ 18.70
ใน บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด
นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ
14.35 ใน บริษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ
4.63 ในบริษัทฯ รวมทังเป็
้ นน้ องชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อยละ
14.50 ใน บริษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และ เป็ นพี่น้องของ นาย
สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ และ นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 1.83 ในบริษัทฯ และเป็ นพี่ชายของ นายสุรชัย
เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อยละ 30.59 ในบริษัทฯ
บริษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อยละ 30.00
ใน บริ ษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 20.00 ในบริษัท เอส.
เอส.ทู.ซี จํากัด และเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 0.01 ในบริษัทฯ และเป็ น
บุตรชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
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10.1 ลักษณะรายการระหว่ างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
การกําหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ส่วนใหญ่เป็ นการให้ เช่า
ทรัพย์สิน ได้ กระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอ้ างอิงได้ กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้ วย
10.1.1 การเช่ าอาคาร
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ชําระค่าเช่า
อาคาร ค่าบริ การส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การอื่นๆ ให้ แก่ บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด
และ บริ ษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด (ซึง่ ถือเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน) เป็ นจํานวน 62.61 ล้ าน
บาท และ 1.13 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารเช่ า อาคารเชษฐโชติ ศัก ดิ์ 1-3 จากบริ ษั ท เชษฐโชติ ศัก ดิ์ จํ า กัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน โดยคิดค่าเช่าและค่าบริ การส่วนกลาง ในอัตรา 290-300
บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ
ซึง่ คิดค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา 380-600 บาทต่อตารางเมตร
ส่ว นการเช่ า อาคารอื่ น ในบริ เ วณใกล้ เคี ย งจากบริ ษั ท เชษฐโชติศัก ดิ์ จํ า กัด และ บริ ษั ท
เอส.เอส.ทู. ซี นัน้ (รายละเอี ย ดในตารางที่ 10.1.1 ข้ อ 4, 5 และ 6) มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่า เช่ า และ
ค่าบริ การส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริ การแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมต่ออาคารทังหลั
้ ง แทนที่จะคิดเป็ นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแต่ละ
อาคารที่ให้ เช่า) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเช่าเพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน และอาคารจอดรถของ
บริษัทฯ
ทั ง้ นี ้ อาคารสํ า นั ก งานที่ ท างบริ ษั ท ฯได้ ทํ า การเช่ า จากบริ ษั ท เชษฐโชติ ศัก ดิ์ จํ า กั ด
(ตารางที่ 10.1.1 ข้ อ 5 และ 6 ซึง่ อยู่ในบริ เวณติดกับอาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 2) เป็ นอาคารที่ทางบริ ษัท
เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด ได้ ทําการเช่าช่วงต่อมาจากนายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์ และนํามาปรับปรุ ง
พื ้นที่ลกั ษณะการใช้ งานจากบ้ านทาวน์เฮ้ าส์ มาเป็ นอาคารสํานักงาน พร้ อมให้ บริ การอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริ การในอัตราเหมารวม โดยมีอตั ราเฉลี่ย
ประมาณ 260 บาทต่อตารางเมตร (คํานวณจากค่าเช่า/ค่าบริ การที่คิดในอัตราเหมารวมหารพื ้นที่ใช้
สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึง่ เป็ นอัตราที่ตํ่ากว่า อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 1-3 โดยอัตราดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรี ยบเทียบตามวรรคก่อน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริ ษัทฯทําการ
เช่าช่วงต่อจาก บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด นัน้ เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวมีความชํานาญเชี่ยวชาญใน
การบริหารสํานักงานเช่าได้ ดี
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โดยสัญญาเช่าที่ทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 10.1.1 ค่าเช่าอาคารสํานักงาน

อาคาร/ที่ตั้ง

ช่วง

ผู้เช่า

พื้นที่ (ตรม.)

ค่าบริการ /
เดือน

อายุสัญญา
เริ่ม

สิ้นสุด ( * )

อนุมัติรายการ
โดย (**)

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว15
3,996

1.17

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

คณะกรรมการ

3,992
1,200
445
183

1.16
0.36
0.13
0.05

มิ.ย. 55
มิ.ย. 55
มิ.ย. 55
มิ.ย. 55

พ.ค. 58
พ.ค. 58
พ.ค. 58
พ.ค. 58

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

เลขที่ 419/3 ซอยลาดพร้าว15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส

1,932

0.56

ก.ค. 53

ก.ค. 56

คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม.
4. อาคารเลขที่ 419/4
ซอยลาดพร้าว 15
เขตจตุจักร กทม.

310

0.09

พ.ค. 54

ก.ค. 56

คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2
บมจ. อาร์เอส
เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว15
บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค
บจ. เชษฐโชติศักดิ์
เขตจตุจักร กทม.
บจ. อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย
บจ. เค.มาสเตอร์
3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3

ดําเนินการโดย
บจ. เอส.เอส.ทู.ซี บมจ. อาร์เอส

(ราคาเหมารวม)

0.23

ส.ค. 55

ก.ค. 58

ฝ่ายจัดการ (***)
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ตารางที่ 10.1.1 ค่าเช่าอาคารสํานักงาน (ต่อ)

พื้นที่ (ตรม.)

ค่าบริการ /
เดือน

เชษฐโชติศักดิ์ / บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

(ราคาเหมารวม)

เขตจตุจักร กทม.
6. อาคารเลขที่ 203/34-36

บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส
นายเกรียงไกร

(ราคาเหมารวม)

ซอยลาดพร้าว 15

เชษฐโชติศักดิ์ /

ช่วง

อาคาร/ที่ตั้ง
5. อาคารเลขที่ 203/18-20

นายเกรียงไกร

ซอยลาดพร้าว 15

ผู้เช่า

อายุสัญญา
เริ่ม

สิ้นสุด ( * )

อนุมัติรายการ
โดย (**)

0.05

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

คณะกรรมการ

0.12

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

คณะกรรมการ

เขตจตุจักร กทม.
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
(ราคาเหมารวม)
0.14 มิ.ย. 55
พ.ค. 58
คณะกรรมการ
หมายเหตุ
* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้ อีก เมื่อสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า (การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ซึง่ ต้ องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทกุ ครัง้ )
** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นได้ มีการอนุมตั ิรายการตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝ่ ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน
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10.1.2 การเช่ าที่ดนิ
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ชําระค่าเช่าที่ดิน
ให้ แก่ บริษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้ านบาท
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ มีการเช่าที่ดินจากบริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ดินที่ทาง
บริษัท เชษฐ์ โชติศกั ดิ์ จํากัด เช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ น
โรงเก็ บ อุป กรณ์ โดยคิ ด ค่ า เช่ า ที่ ดิ น ในอัต ราตารางวาละ 96 บาท ซึ่ง มี ค วามสมเหตุส มผลเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการเช่าที่ดนิ ในบริ เวณใกล้ เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงั ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 10.1.2 ค่าเช่าที่ดนิ
ประเภท

ผู้เช่า

อายุของสัญญา
(*)

1. ที่ดิน 52 ตร.วา
ซอยลาดพร้าว 15 บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค มิ.ย. 55 - พ.ค. 58
เขตจตุจักร กทม. บริษัทฯ
ธ.ค. 55 - พ.ค. 58

ค่าเช่า/เดือน อนุมัติรายการ
(บาท)
โดย (**)
ดําเนินการโดย

5,000
ฝ่ายจัดการ (***)
5,000

หมายเหตุ
ยกเลิกสัญญาตั้งแต่
เดือนธ.ค. 55

หมายเหตุ
* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้ อีก เมื่อสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า (การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ดังกล่าว ไม่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ซึง่ ต้ องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทกุ ครัง้ )
** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นได้ มีการอนุมตั ิรายการตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝ่ ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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10.1.3 การซือ้ ทรั พย์ สินถาวร
ไม่มี
10.1.4 การคํา้ ประกัน
ไม่มี
10.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิด
ขึ ้นกับบริ ษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้ แก่ การเช่าที่ดิน การ
เช่ าอาคารเพื่ อใช้ เ ป็ นอาคารสํ านัก งาน หรื อเพื่ อการดําเนิ นธุรกิ จ และรายการคํ า้ ประกัน ซึ่งเป็ น
รายการที่ดําเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง การกําหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อ อัตราดอกเบี ้ย เป็ นการกําหนดตาม
ราคาที่สอดคล้ องกับอัตราปกติที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั การทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2555 แล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย อันได้ แก่ รายการซื ้อขายสินค้ า หรื อทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ์ การรับจ้ างผลิต งานคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริ การ และดอกเบี ้ยเงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําปี 2555 แล้ ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ดําเนินตาม
ธุรกิจปกติ มีความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด
ของบริษัทฯ
10.3 มาตรการ หรื อ ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการทํ า รายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกัน นัน้ ต้ องอยู่บน
พื ้นฐานของความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และ เป็ นการดําเนินการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกบั บุคคลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวข้ องกัน และ ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ บริ ษัทฯ จะจัดให้ ผ่านการอนุมตั ิ
จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย
กําหนดให้ การออกเสียงในที่ประชุมนันๆ
้ กรรมการ หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้ เสีย จะไม่มีสิทธิ ออก
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เสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ การดําเนินการใดๆ จะต้ องเป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
10.4 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันรวมทัง้ การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ในอนาคต
บริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรื อแนวโน้ มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริ ษัท ที่
เกี่ยวข้ องกันต่อไป เช่น การเช่าอาคารสํานักงาน การเช่าที่ดิน และการคํ ้าประกันเงินกู้ของบริ ษัทใน
กลุ่มโดยบริ ษัทฯและกรรมการของบริ ษัท อย่างไรก็ ตามบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่ จะทํ ารายการกับ
บุคคลที่อาจขัดแย้ งกัน ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทฯ เห็นว่าจะได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ซึง่ เป็ นไปในราคา
และเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรื อดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริ ษัทฯ จะกําหนดให้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็ นรายการตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน

หน้ า 102

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

11.
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
11.1.1 ข้ อมูลจากงบการเงิน
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
(พันบาท)
รายการ

ปี 2553
(ตรวจสอบ)
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2,348
0.2%
135,476
8.7%
163,112 10.5%
94,021
6.0%
394,957 25.4%
1,557,693 100.0%

23.4%
31.3%
3.4%
16.6%
74.6%

ปี 2554
(ตรวจสอบ)
%
282,174
628,006
37,392
267,837
1,215,409

15.1%
33.5%
2.0%
14.3%
64.9%

1,458
0.1%
111,763
6.0%
469,231 25.1%
75,269
4.0%
657,721 35.1%
1,873,129 100.0%

ปี 2555
(ตรวจสอบ)
%
313,597
664,108
140,564
401,967
1,520,237

12.6%
26.7%
5.6%
16.1%
61.0%

5,606
0.2%
259,520 10.4%
643,320 25.8%
61,830
2.5%
970,276 39.0%
2,490,513 100.0%
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บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
รายการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
หุ้นสามัญซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ปี 2553
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2554
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2555
(ตรวจสอบ)
%

225,314

14.5%

232,613

12.4%

86,000
197,020

3.5%
7.9%

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%

4,587
240,000
74,880
489,132
1,091,619

0.2%
9.6%
3.0%
19.6%
43.8%

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%

16,684
81,000
32,537
10,626
140,847
1,232,466

0.7%
3.3%
1.3%
0.4%
5.7%
49.5%

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%
-

1,026,000
882,692
(74,672)
129,536
17,225

41.2%
35.4%
(3.0%)
5.2%
0.7%

(16,594)

(1.1%)

(16,594)

(0.9%)

(16,594)

(0.7%)

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว-สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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%

32,312
1.3%
74,672
3.0%
207,639
8.3%
1,252,811 50.3%
5,235
0.2%
1,258,047 50.5%
2,490,513 100.0%
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บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
(พันบาท)
รายการ
รายได้

ปี 2553
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2554
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2555
(ตรวจสอบ)
%

รายได้ธุรกิจเพลง

1,053,038

36.4%

934,477

34.2%

883,216

31.4%

รายได้ธุรกิจสื่อ

663,379

22.9%

941,852

34.5%

1,192,979

42.4%

รายได้ธุรกิจโชว์บิซ

533,357

18.4%

814,141

29.8%

718,826

25.6%

รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ

646,125

22.3%

38,885

1.4%

17,370

0.6%

รวมรายได้จากการขายและบริการ

2,895,899 100.0%

2,729,356

100.0%

2,812,391

100.0%

ต้นทุนขายและบริการ

1,967,538

67.9%

1,853,162

67.9%

1,824,960

64.9%

928,361

32.1%

876,194

32.1%

987,432

35.1%

21,709

0.7%

35,666

1.3%

60,201

2.1%

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

950,069

32.8%

911,860

33.4%

1,047,632

37.3%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

84,610

2.9%

101,264

3.7%

151,472

5.4%

465,897

16.1%

481,065

17.6%

483,398

17.2%

9,859

0.4%

8,598

0.3%

กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย

-

-

550,507

19.0%

592,188

21.7%

643,467

22.9%

399,562

13.8%

319,673

11.7%

404,165

14.4%

ต้นทุนทางการเงิน

13,901

0.5%

2,707

0.1%

7,509

0.3%

ภาษีเงินได้

59,411

2.1%

97,304

3.6%

125,915

4.5%

กําไรและกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

326,249

11.3%

219,661

8.0%

270,741

9.6%

การแบ่งปันกําไรและกําไรเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

316,652
9,598

10.9%
0.3%

209,352
10,310

7.7%
0.4%

281,183
(10,442)

10.0%
(0.4%)

326,249

11.3%

219,661

8.0%

270,741

9.6%

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

0.4503

0.2404

0.3221

703,162

870,696

873,049

0.4124

0.2253

0.2958

767,734

929,102

950,440

กําไรต่อหุ้นปรับลด
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับลด
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บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
(พันบาท)
รายการ

ปี 2553
(ตรวจสอบ

ปี 2554
%

(ตรวจสอบ

ปี 2555
%

(ตรวจสอบ)

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
326,249

89.5% 219,661

77.8%

270,741

86.3%

309,996

85.1%

85,419

30.3%

92,930

29.6%

(4,607)

(1.3%)

(2,119)

(0.8%)

(2,913)

(0.9%)

142

0.0%

5,218

1.8%

2,425

0.8%

ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)

(2,259)

(0.6%)

(21,407)

(7.6%)

38,701

12.3%

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)

39,432

10.8%

1,901

0.7%

(18,694)

(6.0%)

-

(4,148)

(1.3%)

กําไรสุทธิ
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน) และ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
ประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
(กําไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์

2,039
(279)

-

-

0.6%

(2,039)

(0.7%)

-

3,861

1.4%

2,001

0.6%

(0.1%)

(3,556)

(1.3%)

20,538

6.5%

-

167

0.1%

6.2%

16,566

5.3%

-

(507)

(0.2%)

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-

-

สํารองผลประโยชน์พนักงาน

-

-

กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

17,391
-

-

-

(858)

(0.2%)

(4,265)

(1.5%)

(2,395)

(0.8%)

ดอกเบี้ยจ่าย

13,901

3.8%

2,707

1.0%

7,509

2.4%

ภาษีเงินได้

59,411

16.3%

97,322

34.5%

125,915

40.2%

ดอกเบี้ยรับ

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

743,169 204.0% 400,096 141.8%

548,837 175.0%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า

38,219

10.5% (139,156) (49.3%)

สินค้าคงเหลือ

(4,940)

(1.4%)

9,824

3.5% (105,597) (33.7%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

83,547

22.9%

3,218

1.1% (141,397) (45.1%)

102

0.0%

(4,303)

(1.5%) (23,442)

เจ้าหนี้การค้า

(23,465)

(6.4%)

14,663

5.2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(40,875) (11.2%)

8,050

2.9%

-

(1,420)

(0.5%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(36,670) (11.7%)

(7.5%)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง

-

(37,222) (11.9%)
80,368
-

25.6%
-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(1,356)

(0.4%)

379

0.1%

4,030

1.3%

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

43,969

12.1%

26,435

9.4%

42,516

13.6%

จ่ายชําระภาษีเงินได้

(68,590) (18.8%) (80,639) (28.6%) (119,527) (38.1%)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

769,780 211.3% 237,148

84.0%

211,895

67.6%
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บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
(พันบาท)
รายการ

ปี 2553
(ตรวจสอบ

ปี 2554
%

(ตรวจสอบ

ปี 2555
%

(ตรวจสอบ)

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น )ลดลง

858
-

0.2%

4,020

1.4%

2,685

0.9%

-

(8,102)

(2.9%)

(8,040)

(2.6%)

-

18,040

5.8%

(0.3%)

1,531

0.5%

9,267

2.5%

-

834

0.2%

(901)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

2,610

0.8%

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

(2,610)

(0.8%)

(0.0%)

(98)

(0.0%)

-

2,149

0.7%

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(4,083)
(36,036)
4,790

(1.1%)
-

(124)
-

(9.9%) (33,313) (11.8%) (191,636) (61.1%)
1.3%

4,222

1.5%

8,996

2.9%

(56,890) (15.6%) (322,990) (114.5%) (221,589) (70.7%)
(81,261) (22.3%) (357,188) (126.6%) (387,963) (123.7%)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระดอกเบี้ย

(14,004)

(3.8%)

(2,741)

(1.0%)

(6,860)

(2.2%)

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

104,000

28.5%

45,000

15.9%

166,000

52.9%

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(367,500) (100.9%) (45,000) (15.9%) (80,000) (25.5%)

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

14,600

4.0%

-

(172,400) (47.3%) (15,000)
(8,833)

(2.4%) (12,117)

(5.3%)

321,000 102.4%
-

-

(4.3%)

(4,364)

(1.4%)

-

800

0.3%

บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

-

-

เงินปันผลจ่าย

-

- (220,659) (78.2%) (131,426) (41.9%)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

(6,509)

-

-

(1.8%) (10,008)

(3.5%)

(4)

(0.0%)

หุ้นทุนซื้อคืน

-

-

-

-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

-

-

-

-

17,225

5.5%

3.8% 298,367 105.7%

72

0.0%

รับชําระค่าหุ้นเพิ่ม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

13,789

(74,672) (23.8%)

(436,857) (119.9%)

37,843

13.4%

207,772

66.3%

251,662

(82,197) (29.1%)

31,704

10.1%

69.1%

เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันขายเงินลงทุน

-

-

-

-

(4,634)

(1.5%)

เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อเงินลงทุน

-

-

-

-

4,353

1.4%

30.9% 364,371 129.1%

282,174

90.0%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

112,709

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

364,371 100.0% 282,174 100.0%

313,597 100.0%
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11.1.2 อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตรากําไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (%)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น (บาท)

2553

2554

2555

1.75
1.28
0.86
5.76
64
26.08
14
9.37
39
39

1.83
1.38
0.36
4.90
75
25.38
15
9.02
41
49

1.39
0.90
0.24
4.35
84
15.10
25
9.67
38
71

32.06%
13.05%
0.74%
10.85%
44.72%

32.10%
10.41%
1.29%
7.57%
20.59%

35.11%
12.23%
2.10%
9.79%
23.30%

24.50%
251.13%
1.79
15.98%

18.64%
220.03%
1.61
14.65%

18.52%
176.78%
1.32
17.30%

0.77
28.74
1.34
41.81%

0.60
118.08
0.76
63.24%

0.98
53.82
0.53
77.67%

1.24
0.45

1.33
0.24

1.43
0.32
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการในส่วน 11 นี ้ได้ จดั ทําขึ ้นจากผลประกอบการของ
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ (“บริ ษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2554 และ 2555 เพื่อประโยชน์ในการแสดง
ภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริ ษัท โดยได้ มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่
ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโชว์บซิ และธุรกิจบริการและอื่นๆ ซึง่ เป็ นกลุม่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
11.2.1 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดําเนินงาน และนโยบาย กลยุทธ์
หรื อการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
บมจ. อาร์ เอส ดําเนินธุรกิ จเกี่ ยวกับธุรกิ จบันเทิงเต็มรู ปแบบ ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิ จหลัก
ได้ แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโชว์บซิ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม่ โดยรายได้ หลักที่
สําคัญส่วนหนึ่งมาจากการขายโฆษณาผ่านสื่อทีวีดาวเทียม สื่อวิทยุ ซึ่งปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการ
เพิ่มขึ ้นลดลงของรายได้ ได้ แก่ การเติบโตของรายจ่ายด้ านโฆษณาของเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในประเทศ การแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศซึ่งเป็ นผู้โฆษณา และ
การตัดสินใจเลือกใช้ สื่อทางเลือกใหม่ดงั เช่น สื่อทีวีดาวเทียม
ในปี 2555 รายจ่ายของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อโทรทัศน์มีมลู ค่า 6.8 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อน 5.9 พันล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 9.4 รายจ่ายของอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อวิทยุมี
มูลค่า 6.3 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 7.3 (แหล่งที่มา : บริ ษัท นีลเส็น (ประเทศ
ไทย) จํากัด จากเวบไซท์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย www.adassothai.com) ซึง่ ภาพรวมการ
เติบโตของรายจ่ายด้ านโฆษณาของเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ ยอดขายโฆษณาของบริ ษัทเติบโตขึ ้น
เช่นกัน
ในปี 2556 คาดว่าแนวโน้ มการเติบโตของงบรายจ่ายอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากแนวโน้ มการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2556 และการขยายตัวของช่องทีวีดาวเทียมซึง่ เป็ น
สื่อทางเลือกที่ ปัจจุบันอัตราโฆษณายัง ไม่สูง นัก เมื่อเที ยบกับอัตราโฆษณาสื่อฟรี ทีวี รวมถึงการ
คาดการณ์การเติบโตของฐานผู้ชมทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี
จากการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมโฆษณา และประเมินสภาวการณ์ ทาง
เศรษฐกิจโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทมีการปรับกลยุทธ์ ทางการตลาดและการแข่งขันให้ สอดคล้ อง
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กับสถานการณ์ในปั จจุบนั และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยธุรกิจทีวีดาวเทียม ในแต่ละช่อง
รายการจะกําหนดกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น กําหนดตราสินค้ า ของบริ ษัท (Branding) และ Positioning
ของรายการ กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน การพัฒนาสร้ างสรรค์รูปแบบรายการให้ สอดคล้ องกับ
กระแสความนิยมและรสนิยมของกลุม่ เป้าหมาย และ การใช้ จดุ แข็งทางการแข่งขันของกลุม่ อาร์ เอส
เพื่อเป็ นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการให้ มีคณ
ุ ภาพ เป็ นต้ น ซึง่ การกําหนดกลยุทธ์ดงั กล่าวจะ
ช่วยดึงดูดให้ ลกู ค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการโฆษณาให้ ความสนใจและจัดสรรงบประมาณโฆษณาผ่าน
ช่องรายการของบริ ษัทมากขึ ้น เนื่องจากเห็นความคุ้มค่าในการลงสื่อโฆษณา

11.2.2 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
งบการเงินสําหรั บสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริ ษัทมีรายได้ ซึ่ง
สามารถจําแนกตามกลุม่ ธุรกิจต่างๆ ได้ ดงั นี ้
ปี 2554
ประเภทรายได้

ปี 2555

% การเปลี่ยนแปลง

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)

(ร้อยละ)

ธุรกิจเพลง

934.5

33.8%

883.2

30.7%

(51.3)

(5.5%)

ธุรกิจสื่อ

941.9

34.1% 1,193.0

41.5%

251.1

26.7%

ธุรกิจโชว์บิซ

814.1

29.4%

718.8

25.0%

(95.3)

(11.7%)

38.9

0.7%

17.4

0.6%

(21.5)

(55.3%)

ธุรกิจบริการและอื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

2,729.4

98.7% 2,812.4

97.9%

83.0

3.0%

รายได้อื่น
รวมรายได้

35.6
2,765.0

1.3%
60.2
100.0% 2,872.6

2.1%
100.0%

24.6
107.6

69.1%
3.9%

งบการเงินสําหรั บปี 2555 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ งบการเงินสําหรับปี 2554 แสดงภาพรวมของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี ้
งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯสํา หรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 แสดงผลกํ า ไรสุท ธิ
จํานวน 281.2 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 71.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 34.3
ซึง่ แสดงผลกําไรสุทธิ จํานวน 209.4 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
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รายได้
รายได้ รวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 2,872.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นสุทธิ
จากปี 2554 จํานวน 107.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.9 สามารถอธิบายจําแนกตามกลุม่ ธุรกิจต่างๆ ได้
ดังนี ้
รายได้ ธุรกิจเพลง
รายได้ จากธุรกิจเพลงประกอบด้ วย รายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าเพลง ประเภทซีดี วีซีดี
และ ดีวีดี รายได้ จากธุรกิจดิจิตอล และรายได้ จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ โดยในปี 2555 บริ ษัทฯมี
รายได้ จากธุรกิจเพลงจํานวน 883.2 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 51.3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 5.5 สาเหตุห ลักมาจากการลดลงของรายได้ จ ากการจัดเก็ บลิขสิท ธิ์ และรายได้ จากการจัด
จําหน่ายแผ่นเพลง
รายได้ ธุรกิจสื่อ
รายได้ จากธุรกิจสื่อประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ โดยในปี 2555
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจสื่อ 1,193.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 251.1 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 26.7 สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มราคาขายต่อนาที รวมถึงการเติบโตของพื ้นที่ขาย
(Capacity Utilization) ที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
- ธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียม :
จากการที่บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาและปรับเปลี่ยนรู ปแบบรายการต่างๆ เพื่อให้ ตรงกับความสนใจ
ของผู้ชมรายการมากขึน้ รวมถึ ง การจัด กิ จ กรรมนอกสถานที่ เป็ นผลให้ ใ นปี นี บ้ ริ ษั ท มี ฐานผู้ช ม
รายการเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก และจากผลการจัดอันดับของ Nielson ช่อง “สบายดีทีวี” และช่อง "8"
ติดอันดับ 1 และอันดับ 3 ตามลําดับจากภาพรวมทัง้ หมดทุกกลุ่มซึ่งขยับตัวดีขึ ้นกว่าปี ก่อน และ
สําหรับช่อง "You Channel" ยังคงติดอยู่ในอันดับต้ นของกลุ่มเพลง ทัง้ นี ้ ผลจากการจัดอันดับ
ดังกล่าวทํ าให้ ลูกค้ าหรื อเอเจนซี่มีความเชื่ อมั่นและมาลงสื่อโฆษณามากขึน้ เนื่ องจากเห็นความ
คุ้มค่าในการลงโฆษณา โดยในปี นี ้ธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียมมีสดั ส่วนโตขึ ้นกว่าปี ก่อน เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับภาพรวมของการใช้ สื่อทังหมด
้
สําหรับช่อง “Star Max” เริ่ มออกอากาศตังแต่
้ เดือน ธันวาคม 2555 (เดิมช่อง “Yaak TV”) ได้
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบรายการเพื่อให้ ตอบโจทย์ ความต้ องการของผู้ชมรายการมากขึน้ โดยรู ปแบบ
รายการจะเป็ นรายการวาไรตี ้ของดารา นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ และศิลปิ นชันนํ
้ า
ของทังเมื
้ องไทยและต่างประเทศ
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นอกจากนี ้ ในไตรมาส 3 ปี นี ้ บริ ษั ท เริ่ ม มี รายได้ จากการบริ ห ารคอนเทนต์ ลิขสิท ธิ์ ก ารถ่ า ยทอด
ฟุตบอลลีกของประเทศสเปน ซึง่ ประกอบด้ วยลีกสูงสุด หรื อ The Primera División หรื อที่เป็ นที่ร้ ู จกั
กันทัว่ ไปว่า La Liga การแข่งขันฟุตบอลถ้ วย Copa del Rey และการแข่งขันนัดเหย้ าของทีมชาติ
สเปนในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2014) โดยรายได้ หลักจะมาจาก รายได้ จาก
การขายโฆษณา รายได้ ขายกล่องรับสัญญาณภายใต้ ชื่อ “Sun Box” รวมถึงรายได้ ที่มาจากการต่อ
ยอดลิขสิทธิ์ (Sublicensing) ในการถ่ายทอดผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Streaming) เป็ น
ต้ น โดยในการรับชมการถ่ายทอดดังกล่าวนัน้ สามารถรับชมผ่านทางช่อง “RS Sport La Liga” ซึง่
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2556 ได้ เปลี่ยนชื่อช่องเป็ น “Sun Channel”
- ธุรกิจสื่อวิทยุ :
ในปี นี ้มีการปรับขึ ้นราคาขายโฆษณาของคลื่น Cool 93 Fahrenheit รวมถึงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับลูกค้ าและผู้ฟังรายการ ทําให้ คลื่น Cool 93 Fahrenheit ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง
ตลอดมา และยังคงเป็ นคลื่นที่ได้ รับความนิยมอันดับ 1 ในกลุม่ Easy Listening จากผลการสํารวจ
ของ Nielson โดยในปี นี ้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ Cool Outing 7, Cool Outing Special 5 และ
Cool Million Thanks เป็ นต้ น
รายได้ ธุรกิจโชว์ บซิ
รายได้ ธุรกิจโชว์บิซ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รายได้
จากการบริ หารศิลปิ น และรายได้ จากงานรับจ้ างผลิต โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ ในกลุม่ ธุรกิจ
โชว์บซิ จํานวน 718.8 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 95.3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.7 จาก
การลดลงของรายได้ จากงานรั บ จ้ า งผลิ ต อย่า งไรก็ ดี รายได้ จ ากการจัดคอนเสิร์ต และกิ จ กรรม
การตลาดเพิ่มขึ ้น โดยในปี นี ้มีการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ ได้ แก่ คอนเสิร์ต Raptor 2012, ลิฟท์ & ออย
แฮปปี ป้ าร์ ตี ้ คอนเสิร์ต และ คอนเสิร์ต ได้ เวลา...เจมส์
รายได้ ธุรกิจบริการและอื่นๆ
รายได้ ธุรกิ จบริ การและอื่ นๆ ประกอบด้ วย รายได้ ธุรกิจภาพยนตร์ และรายได้ ธุรกิจกี ฬา
"สนามฟุตบอลในร่ ม" โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ ในกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 4.1 ล้ านบาท ลดลง
จากปี 2554 จํานวน 16.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.7 เนื่องจากในปี นี ้บริ ษัทไม่มีรายได้ จากการ
ฉายภาพยนตร์ มีเพียงรายได้ จากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ไปต่างประเทศลิขสิทธิ์และรายได้ ลิขสิทธิ์
เคเบิ ้ลทีวี สําหรับรายได้ กลุม่ ธุรกิจกีฬา 13.3 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 5.4 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
บริษัทฯ ได้ หยุดดําเนินโครงการสนามฟุตบอลในร่มแล้ วในเดือนพฤศจิกายน 2555
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ต้ นทุน ค่ าใช้ จ่ายขายบริหาร อัตรากําไรขัน้ ต้ น และ อัตรากําไรสุทธิ
ต้ นทุนขายและผลิตสําหรับปี 2555 มีจํานวน 1,825.0 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน
28.2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้ นทุนธุรกิจสื่อโมเดิร์นเทรดจาก
สัมปทานที่หมดอายุลงระหว่างปี และการลดลงของต้ นทุนธุรกิจโชว์ บิซ ซึ่งสอดคล้ องกับรายได้ ที่
ลดลง
อัตรากําไรขันต้
้ นสําหรับปี 2555 ร้ อยละ 35.1 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 มาจากกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
ดาวเทียมเป็ นหลัก
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับปี 2555 มีจํานวน 634.9 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี
2554 จํานวน 52.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายใน
การขายซึง่ สัมพันธ์กบั รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ต้ นทุนทางการเงิน สําหรับปี 2555 จํานวน 7.5 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 4.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 177.8 เนื่องจากในปี 2555 บริ ษัทฯมี
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อนํามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อ
สนับสนุนการชําระค่าลิขสิทธิ์กีฬาต่างๆ
จากภาพรวมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผลให้ ปีนี ้บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิ ร้ อยละ 9.8 เพิ่มขึ ้นจากปี
2554 ที่มีอตั รากําไรสุทธิ ร้ อยละ 7.6

11.2.3 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 2,490.5 ล้ านบาท โดยแบ่งสัดส่วน
เป็ น สินทรัพย์หมุนเวียน ร้ อยละ 61.0 และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้ อยละ 39.0
สินทรัพย์รวมปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 33.0 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
สินค้ าคงเหลือร้ อยละ 275.9 จากการเพิ่มขึ ้นของกล่องรับสัญญาณ Sun Box สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50.1 จากรายได้ ค้างรับ ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าเกี่ยวกับการใช้ บริ การช่องสัญญาณ
ดาวเที ย ม และลูก หนี อ้ ื่ น สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 37.1 จากการจ่ า ยชํ า ระ
ค่าลิขสิทธิ์ระหว่างปี
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11.2.3.1 คุณภาพของสินทรั พย์
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทฯมียอดลูกหนี ้การค้ าสุทธิ ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 36.1 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.7 และบริ ษัทฯมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย 84 วัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลี่ย 75 วัน โดยระยะเวลาการเก็บหนี ้ที่เพิ่มขึ ้น มาจากลูกหนี ้ในส่วนของงานราชการเป็ นหลัก
ดังนี ้ :-

ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2554 และ 2555 แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระได้
(ล้ านบาท)
2553

2554

2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

-

1.0

-

น้อยกว่า 3 เดือน

-

1.0

-

3 - 6 เดือน

-

-

11.2

6 - 12 เดือน

-

-

-

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

2.0

11.2

322.3

325.3

387.7

152.7

232.0

184.2

3 - 6 เดือน

1.2

54.3

41.7

6 - 12 เดือน

9.3

5.8

37.8

56.5

62.0

54.5

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

541.9
(55.1)

679.4
(53.3)

705.9
(52.9)

รวมลูกหนี้การค้า - อื่น - สุทธิ

486.7

626.1

653.0

ค้างชําระ :

-

ลูกหนี้การค้า-อื่น- สุทธิ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 , 2554 และ 2555 ในภาพรวมบริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าจากบุคคล
หรื อนิติบคุ คลภายนอกรวมสุทธิ 627.8 ล้ านบาท , 570.7 ล้ านบาท และ 653.0 ล้ านบาท ตามลําดับ
และลูกหนี ้การค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสุทธิ 0.3 ล้ านบาท, 2.0 ล้ านบาท และ 11.2 ล้ านบาท
ตามลําดับ เนื่องจากบริ ษัทฯมีการขยายการดําเนินธุรกิจและมีรายได้ เติบโตสูงขึ ้น ส่งผลให้ มีลกู หนี ้
การค้ าเพิ่มมากขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าจากกิจกรรมการค้ าปกติ ซึง่ บริ ษัทอาจมีข้อตกลง
ในการเรี ยกเก็บล่วงหน้ าบางส่วน หรื อ ให้ เครดิตเทอมซึง่ โดยเฉลี่ยอยู่ในระยะเวลา 60 - 90 วัน ขึ ้นอยู่
กับ ประเภทของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ใ ห้ หากพิ จ ารณาจากอายุลูก หนี ใ้ นตารางข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า
ระยะเวลาการค้ า งชํ า ระของลูก หนี โ้ ดยส่ว นใหญ่ เป็ นไปตามระยะเวลาการให้ สิน เชื่ อของบริ ษั ท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญสําหรั บลูกหนีก้ ารค้ าเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย
จํานวน 0.3 ล้ านบาท จากเดิม 52.6 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 52.9 ล้ านบาทในปี 2555 เพื่อสะท้ อน
ความเสี่ยงจากลูกหนี ้ที่คาดว่าจะไม่ได้ รับชําระ บริ ษัทได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยใช้
วิธีการพิจารณามูลหนี ้ของลูกหนี ้รายตัวที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาในการจ่ายชําระ และมีปัญหาในการ
ติดตามทวงถามหนี ้ ซึง่ มูลหนี ้ที่จะนํามาใช้ รวมในการพิจารณานันจะครอบคลุ
้
มถึงหนี ้ทังหมดที
้
่ลกู หนี ้
รายนันมี
้ ตอ่ บริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้ มีการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกหนี ้อย่างเคร่ งครัด และมีการ
ทบทวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มลู หนี ้ที่คงเหลือในงบการเงินมี
มูลค่าสะท้ อนตามมูลหนี ้ที่คาดว่าจะได้ รับ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ - สุทธิจํานวน 140.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อน จํานวน 103.2 ล้ านบาท บริ ษัทได้ พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินค้ าคงเหลือ
เพิ่มขึ ้น 2.4 ล้ านบาท จากเดิม 30.7 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ น 33.1 ล้ านบาทในปี 2555 เนื่องจากใน
ระหว่างปี 2555 บริ ษัทมีนโยบายในการจัดการสินค้ าคงเหลือให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
ควบคุมปริ มาณสินค้ าที่ ขายให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้ องการของผู้บริ โภค อย่างไรก็ ดี
บริษัทฯ ได้ มีการทบทวนมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับสําหรับสินค้ าคงเหลือดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอใน
ทุกงวดบัญชีเพื่อให้ สินค้ าที่คงเหลือในงบการเงินสะท้ อนตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ ตามเศรษฐกิจ
หรื อตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

หน้ า 115

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

RSTO

11.2.4 สภาพคล่ อง
11.2.4.1

กระแสเงินสด

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ
313.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จํานวน 31.4 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นในกระแส
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยในระหว่างปี 2555 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
407.0 ล้ านบาท เพื่อนํามาชําระค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ รวมถึงมีเงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น 17.2 ล้ านบาท จาก
การมีผ้ ใู ช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ (RS-W2)
อย่างไรก็ดี ในปี 2555 กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 211.9 ล้ านบาท
มาจากผลการดําเนินงานในระหว่างปี เป็ นหลัก สําหรับกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน
388.0 ล้ านบาท เป็ นการใช้ ไปเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการชําระค่าลิขสิทธิ์กีฬา
11.2.4.2

อัตราส่ วนสภาพคล่ องที่สาํ คัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
1.75
1.83
1.39
1.28

1.38

0.90

ณ สิ ้นปี 2555 ภาพรวมสภาพคล่องของบริ ษัทฯลดลงจากปี 2554 เนื่องจากในระหว่างปี
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากการกู้ยืมเงินระยะสันและเงิ
้
นกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี จากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาใช้ สําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ได้ แก่ ลิขสิทธิ์กีฬา ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักที่ทําให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทลดลง อย่างไรก็
ดี สภาพคล่องจะดีขึ ้นเมื่อได้ ชําระคืนเงินกู้ที่ถึงกําหนดแล้ ว และการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ยังคง
สามารถสร้ างกระแสเงินสดรับเข้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
11.2.5 แหล่ งที่มาของเงินทุน
11.2.5.1

หนีส้ ิน

หนี ้สินรวมปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 76.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินร้ อยละ 100 เพื่อนํามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และชําระค่าลิขสิทธิ์ตา่ งๆ
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RSTO

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่ จํานวน 1,252.8 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 8.0 เนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นในปี นี ้ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างปี บริ ษัทได้ ดําเนินการซื ้อหุ้นคืน จํานวน 17.7 ล้ านหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 74.7 ล้ านบาท และมี
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น 17.2 ล้ านบาท จากการมีผ้ ูใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ (RSW2)
11.2.5.3

อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
0.77
0.60
0.98

อัตราส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2555 เท่ากับ 0.98 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 (0.60
เท่า) จากการเพิ่มขึ ้นในส่วนของหนี ้สินเป็ นหลัก

11.3 ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ไม่มี
11.4 ค่ าบริการวิชาชีพ
ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับปี 2555 และ 2554 เป็ นจํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 2,500,000 บาท และ 2,400,000 ล้ านบาท ตามลําดับ
ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มี
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ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

12. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที่ 2 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี แ้ ล้ ว ด้ วย
ความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญ
ผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจํ าปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริ ษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูล ในส่ว นที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญทัง้ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยอย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ อง
และการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทัง้ การกระทํ า ที่ มิ ช อบที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัท
ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี ้ ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กํากับ
ไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

กรรมการ

2. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

กรรมการ

ชื่อ
ผู้รับมอบอํานาจ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการ
หน้ า 119

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

เอกสารแนบ 1

อายุ

ประเภทกรรมการ

1.

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

50

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร

2.

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

57

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

3.

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายดามพ์ นานา
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการ
บรรษัทภิบาล กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

42

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร

43

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร

4.

5.

นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ
กรรมการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปริ ญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ.ท.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
น.บ.
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร
กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
กฎหมายภาษีอากร
ประกาศนียบัตร
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี
สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Executive Development Program สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่4 (EDP 4) ปี 2552
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

47

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา

6.

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการ

39

กรรมการ

ปริ ญญาโท

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
30.59

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
เป็ นญาติของ
ผู้บริ หารลําดับที่ 10

8.

9.

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

71

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

66

รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธํารงกูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

50

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

10. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายพาณิชย์

37

11. นายศุภชัย นิลวรรณ
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
12. นางสาวชุติมา ทิชาชาติ
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

46
47

กรรมการบริ หาร

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เลขานุการบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิดการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

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

ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
Senior Vice President

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ปี 2551
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

ไม่มี

ไม่มี

2547 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

Master of Business Administration (MBA)
University of Notre Dame, Indiana, U.S.A
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ก.ย. 2550 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
ม.ค. 2545 - ส.ค. 2550

นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กฏหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไม่มี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )

15.16

ไม่มี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC )

7.

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

ไม่มี

พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
โรงเรี ยนนายร้ อย
Sandhurst U.K.
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นญาติของ
ผู้บริ หารลําดับที่ 1

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปริ ญญาโท

Illinois Institute of Technology

ปริ ญญาตรี

University of California, Santa Barbara

-

ปริ ญญาตรี

-

ปริ ญญาโท

วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไม่ ได้ ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์ เอส

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ที่ปรึ กษากฎหมาย

ไม่มี

ไม่มี

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ช่ วงเวลา
2555 - ปั จจุบนั
2546 - 2555
2546 - ปั จจุบนั
2535 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2540 - 2550

ไม่มี

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

ปริ ญญาตรี

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัท

Director Certification Program (DCP) ปี 2551
Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

กรรมการ บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ไทเกอร์ ฟัน จํากัด
กรรมการ บริ ษัท พรี โม พอสโต จํากัด
ไม่มี

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (HSBC)

2555 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้อาํ นวยการ

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

2555 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
ก.พ. 2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

บริษัท วายที กรุ๊ ป จํากัด

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากัด

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

Director Certification Program (DCP) ปี 2550
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2548
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด (ทบ.)
ประธานคณะที่ปรึ กษา กองทัพบก
ผู้บญ
ั ชาการศูนย์อํานวยการสร้ างอาวุธ กองทัพบก

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษัทที่ปรึ กษาในเครื อ บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท เจมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ภูเก็ต อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท โปลิฟาร์ ม จํากัด
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
กองทัพบก

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

ไม่มี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
อาจารย์ประจําสาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ผู้อํานวยการโครงการวารสารบริ หารธุรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายอบรม
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพาณิชย์
รองกรรมการผู้อํานวยการ Film Business
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
Financial Consultant
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ผู้อํานวยการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
KPMG (Thailand)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ สยาม จํากัด
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
Director Certification Program (DCP) ปี 2550

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2544 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2535 - ปั จจุบนั
ม.ค. 2550 - ปั จจุบนั
ก.พ. 2550 - ปั จจุบนั
2549
2548
2543
เม.ย. 2550 - ปั จจุบนั
พ.ค. 2550 - ปั จจุบนั
ต.ค. 2552 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2549-2550
2543-2544
2548 - ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2547-2549
2543-2545
2551 - ปั จจุบนั
2544 - 2550
2555 - ปั จจุบนั
2549 - 2555

กรรมการบริหาร
กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท วายที กรุ๊ ป จํากัด
บริษัท วีอาร์เค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากัด
บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัททีป่ รึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชัน่ แนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮอสปิ ตอล จํากัด
กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ งผู้บริ หารและผู้มีอาํ นาจควบคุมบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายสุรชัย
นายดนัยศิษฏ์
นางพรพรรณ
นายดามพ์
นายสุทธิศักดิ์
นายโสรั ตน์
นายพิศิษฐ์
เชษฐโชติศักดิ์
เปสลาพันธ์
เตชรุ่ งชัยกุล
นานา
ประศาสน์ ครุ การ
วณิชวรากิจ
ดัชณาภิรมย์

1. บมจ. อาร์ เอส
2. บจ. เค. มาสเตอร์
3. บจ. อาวอง
4. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค
5. บจ. อาร์ เอส ฟิ ล์ ม แอนด์ ดิสทริ บิวชั่น
6. บจ. ย๊ าค (เดิมชื่อ บจ. ฟิ ล์ มเซิร์ฟ)
7. บจ. อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว))
8. บจ. บางกอก ออร์ กาไนเซอร์
9. บจ. อาร์ .เอส. เทเลวิช่ นั
10. บจ. บลูแฟร์ ร่ ี (เดิมชื่อ บจ. เรด เซลเลอร์ )
11. บจ. ไอเดีย เพาวเวอร์ (เดิมชื่อ บจ. นิวส์ เจนเนอเรชั่น)
12. บจ. อะลาดิน เฮ้ าส์
13. บจ. อาร์ .เอส. สปอร์ ตมาสเตอร์ (เดิมชื่อ บจ. รั กษ์ เสียง)
14. บจ. อาร์ สยาม
15. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
16. บจ. นาคาเซีย
17. บจ. โพเอม่ า
18. บจ. ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น
19. บจ. อาร์ เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ ต แมเนจเม้ นท์
20. บจ. เอส-วัน สปอร์ ต (เดิมชื่อ บจ. อาร์ เอส เฟรชแอร์ )
21. บจ. เลเซอร์ เฟส เรคคอร์ ดส
หมายเหตุ
x ประธานกรรมการ
/

กรรมการ

// กรรมการบริ หาร

x //

/

/ //

/ //

/

/

/

พลเอกไพโรจน์
พานิชสมัย

นายวิทยา
ด่ านธํารงกูล

/

/

นายคมสันต์
เชษฐโชติศักดิ์
//
x

x
x

/

/

x
x

/

x

/

x
x
x

/

x
x

/

x
x

/

x

x

/

/

x

/

/

นายศุภชัย
นิลวรรณ

นางสาวชุติมา
ทิชาชาติ

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
กรรมการ 1)

บริษัท

กรรมการ

บริษัทย่ อย
1. บริ ษัท เค.มาสเตอร์ จํากัด

2)

นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายนิพนธ์ แซ่ตั ้ง
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล

2. บริ ษัท อาวอง จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

3. บริ ษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นางภัทธิรา ปาลวัฒน์วไิ ชย

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายชาคริ ต พิชญางกูร

4. บริ ษัท อาร์ เอส ฟิ ล์ม แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
5. บริ ษัท ย๊ าค จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท ฟิ ล์มเซิร์ฟ จํากัด)
6. บริ ษัท อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท พี.โอ.วี. (พอยท์ ออฟ วิว) จํากัด)
8. บริ ษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชนั่ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

9. บริ ษัท บลูแฟร์ รี่ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท เรด เซลเลอร์ จํากัด)

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

7. บริ ษัท บางกอก ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

นายสุพรรณ เสือหาญ
นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกั ดิ์

นายสุพรรณ เสือหาญ
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายดามพ์ นานา

10. บริ ษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด

นายสุพรรณ เสือหาญ

(เดิมชื่อ บริ ษัท นิวส์ เจนเนอเรชัน่ จํากัด)
11. บริ ษัท อะลาดิน เฮ้ าส์ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

12. บริ ษัท อาร์ .เอส. สปอร์ ตมาสเตอร์ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นายสุพรรณ เสือหาญ
นายดามพ์ นานา

(เดิมชื่อ บริ ษัท รักษ์ เสียง จํากัด)
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

13. บริ ษัท อาร์ สยาม จํากัด
14. บริ ษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ

15. บริ ษัท นาคาเซีย จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นายสุพรรณ เสือหาญ

นายสุพรรณ เสือหาญ
16. บริ ษัท โพเอม่า จํากัด

นายนิพนธ์ แซ่ตั ้ง
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล

17. บริ ษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชัน่ จํากัด

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์

(เดิมชื่อ บริ ษัท อาร์ เอสไอ-ดรี ม เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด)

นายสมคิด อารยะสกุล
นายนิพนธ์ แซ่ตั ้ง
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล

18. บริ ษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต แมเนจเม้ นท์ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายดามพ์ นานา

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายดามพ์ นานา

นายสุพรรณ เสือหาญ

19. บริ ษัท เอส-วัน สปอร์ ต จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท อาร์ เอส เฟรชแอร์ จํากัด)
20. บริ ษัท เลเซอร์ เฟส เรคคอร์ ดส จํากัด

นายปจิต ถมยา
นายวิชชาติ ตวงทอง

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางชณภา เชษฐโชติศกั ดิ์

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางสาวมาลี เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์

นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์
2. บริ ษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด

นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์
3. บริ ษัท ไทเกอร์ ฟัน จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์

4. บริ ษัท พรี โม พอสโต จํากัด (เดิมชื่อบริ ษัท เสือสนุก จํากัด)

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์

หมายเหตุ : 1) กรรมการดังกล่ าวเป็ นผู้บริหาร บมจ. อาร์ เอส
2 ) กรรมการดังกล่ าวไม่ ได้ เป็ นผู้บริหาร บมจ. อาร์ เอส

เอกสารแนบ 3
-ไม่มี-

