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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

อาร์ เอสได้ ดํา เนิ น การก่ อตัง้ ในปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่ ม ต้ น จากการทํ า ธุรกิ จ เพลงครบวงจร
ต่อมาบริ ษัท ได้ แปลงสภาพเป็ นบริ ษั ทมหาชน และได้ ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 ด้ วยทุนจดเบียน 560 ล้ านบาท และภายหลังได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท
อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)” โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวน 1,022,346,046 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
จากธุรกิจเพลง ไปสู่ธุรกิจสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม
และเมื่อปลายปี 2556 บริ ษัทฯเป็ นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบ
ดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ระดับ ชาติ หมวดหมู่ทั่ว ไปแบบความคมชัด ปกติ (Standard
Definition) จํ านวน 1ช่อง โดยบริ ษั ทฯได้ นํา “ช่อง 8” ที่ เดิมออกอากาศอยู่บนระบบที วีดาวเที ย ม
เปลี่ยนมาออกอากาศในระบบดิจิตอลแทน ตังแต่
้ เดือนเมษายน ปี 2557 เป็ นต้ นมา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
ดําเนินการภายใต้ วิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“อาร์ เอสจะเป็ นผู้ปฏิวตั กิ ารสร้ างสรรค์ผลงานบันเทิง ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม”
พันธกิจกิจ (Mission)
“อาร์ เอสจะนําเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพทุกรู ปแบบ เพื่อตอบสนองทุกความต้ องการของ
ลูก ค้ า ด้ ว ยที ม บุ ค ลากรที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ พร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ
อยูเ่ สมอ ภายใต้ ระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย”
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
ปั จจุบันอาร์ เอส ดําเนิ นธุรกิ จหลักแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ ธุรกิ จสื่อ ธุรกิ จจัดจําหน่าย
เพลง และธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม โดยธุรกิจสื่อมีสดั ส่วนที่ใหญ่ที่สดุ ประกอบไปด้ วย สื่อวิทยุ
และสื่อโทรทัศน์ โดยมี ช่อง 8 ดิจิตลั ทีวีเป็ นผู้นํา และยังมีช่องทีวีดาวเทียมต่างๆ อีก 4 ช่อง ได้ แก่
ช่ อ ง 2 ช่ อ ง YOU Channel ช่ อ งสบายดี ที วี และช่ อ ง Sun Channel โดยแต่ ล ะช่ อ งรายการของ
บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบรับที่ดีทงในแง่
ั้
ของผู้ชมและลูกค้ าผู้ลงโฆษณา ทําให้ ธุรกิจสื่อของบริ ษัทมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
หน้ า 1

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
บริษัทย่ อยในเครือของบริษัท ที่ลงทุนเองร้ อยละ 100 และดําเนินธุรกิจอยู่ ประกอบด้ วย
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

บริษัท อาร์ .เอส. เทเลวิชนั่ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
บริ ษัท สตาร์ ซ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รับจ้ างจัดกิจกรรม
บริ ษัท คูลลิซมึ่ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุและรับจ้ างจัดกิจกรรม
บริ ษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
บริ ษัท โพเอม่า จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจ้ างจัดกิจกรรม
บริ ษัท อะลาดิน เฮ้ าส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจ้ างจัดกิจกรรม
บริ ษัท บลูแฟร์ รี่ จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจ้ างจัดกิจกรรม
บริ ษัท นาคาเซีย จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจ้ างจัดกิจกรรม
บริษัท ย๊ าค จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจ้ างจัดกิจกรรม
บริ ษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชัน่ จํากัด ดําเนินธุรกิจรับจ้ างจัดกิจกรรม

บริษัทย่ อยในเครื อของบริษัท ที่ลงทุนเองร้ อยละ 83.33 ประกอบด้ วย
‐ บริ ษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต แมเนจเม้ นท์ จํากัด ดําเนิน
ธุรกิจให้ บริ การและรับจ้ างจัดกิจกรรมด้ านการกีฬา

หน้ า 2

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างของบริ ษัทเป็ นดังนี ้

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อ

สื่อโทรทัศน์
บมจ.อาร์ เอส

สื่อวิทยุ
บจ.คูลลิซมึ่

ธุรกิจจัด
จําหน่ ายเพลง

บมจ.อาร์ เอส

บริหารลิขสิทธิ์
กีฬา

บจ.จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

บมจ.อาร์ เอส

ธุรกิจรับจ้ างและ
ผลิตกิจกรรม

บมจ.อาร์ เอส
บจ.สตาร์ ซ
(ประเทศไทย)

บจ.โพเอม่า
บมจ.อาร์ เอส

บจ.สตาร์ ซ
(ประเทศไทย)

บจ.สตาร์ ซ
(ประเทศไทย)

บจ.บลูแฟร์ รี่

บจ.อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต
แมเนจเม้ นท์*

บจ.อาร์ เอส เทเล
วิชนั่

บจ.นาคาเซีย
บจ.อะลาดิน เฮ้ าส์

*ถือหุ้นร้ อยละ 83.33 โดย บมจ. อาร์ เอส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หยุดธุรกรรมชั่วคราว
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

บจ.อาร์ เอส ฟิ ล์ม แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่
บจ.อาวอง
บจ.อาร์ .เอส. สปอร์ ตมาสเตอร์
บจ.บางกอก ออร์ กาไนเซอร์
บจ.อาร์ สยาม
บจ.อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย
บจ.เอส‐วัน สปอร์ ต

บจ.ย๊ าค

บจ.ดีมีเดีย แอนด์
โปรดักชัน่

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย 100% กลุม่ ผู้ถือหุ้นหลักส่วนที่เหลือไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

หน้ า 3

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุ รกิ จ ในปั จ จุบัน ของกลุ่ม อาร์ เอส ประกอบด้ ว ย 3 ธุ รกิ จ หลัก ได้ แ ก่ ธุ รกิ จ สื่ อ ธุ รกิ จ จัด
จําหน่ายเพลง และธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม
โครงสร้ างรายได้
ประเภทรายได้
กลุม่ ธุรกิจสื่อ
กลุม่ ธุรกิจจัดจําหน่าย
เพลง
กลุม่ ธุรกิจรับจ้ างและผลิต
กิจกรรม
รายได้ จากธุรกิจอื่น
รวมรายได้

2.1

สัดส่ วน
2555
(ล้ าน
บาท)
(%)
1,193.0
42%
883.2
31%

2556
สัดส่ วน
(ล้ าน
บาท)
(%)
1,986.3
57%
777.2
22%

2557
สัดส่ วน
(ล้ าน
บาท)
(%)
3,356.8
78%
457.8
11%

718.8

26%

692.6

20%

458.5

10%

17.4
2,812.4

1%
100%

5.5
3,461.5

1%
100%

33.3
4306.5

1%
100%

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

2.1.1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริ ษั ท อาร์ เอส จํ า กัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จที วี ดิ จิตัล ช่ อ ง 8 และโทรทัศ น์ ด าวเที ย ม
จํ า นวน 4 ช่ อ ง ได้ แ ก่ ช่ อ ง 2 ช่ อ งสบายดี ที วี ช่ อ ง YOU Channel และ ช่ อ ง Sun Channel ซึ่ ง มี
รูปแบบ คอนเซ็ปต์ และกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี ้
ช่ อง 8
ช่อง 8 คือช่องรายการวาไรตี ้ ภายใต้ คอนเซปต์ เพื่อนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน นําเสนอผลงาน
ที่ตอบโจทย์ความต้ องการของกลุม่ ผู้ชมทุกเพศทุกวัย ด้ วยการผลิตและสร้ างสรรค์ความบันเทิงแบบ
ครบทุกรูปแบบ โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ เป็ นฟรี ทีวีที่เข้ าถึงผู้คนได้ หลากหลายเพศและวัย คือ มีรายการที่
หน้ า 4

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

หลากหลาย โดยจุดแข็งของช่องจะอยูท่ ี่การนําเสนอละครใหม่ออกอากาศเป็ นครัง้ แรก (First Run)
โดยในปี 2557 ช่อง 8 มีละครใหม่ออกอากาศเป็ นครัง้ แรก จํานวน 5 เรื่ อง ได้ แก่ ดงดอกงิ ้ว สาปสาง
ผัวชัว่ คราว ชิงรักหักสวาท และเมียเถื่อน
นอกจากนี ้ยังมีรายการต่างๆในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ รายการข่าว “คุยข่าวช่อง8” และ
“คุยข่าวยามเย็น" รายการข่าวบันเทิง “บันเทิง108” รายการทอล์กโชว์ “ปากโป้ง” รายการเรี ยลลิตี ้
โชว์ “เสียงสวรรค์พิชิตฝัน” รายการประกวดร้ องเพลง “ร้ องแลกไลค์ ไทยแลนด์” รายการวาไรตี ้ เกมส์
โชว์ คอนเสิร์ตต่างๆ รวมไปถึงการนําภาพยนตร์ ทงในและต่
ั้
างประเทศ มาออกอากาศหมุนเวียนกันไป
ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ละครใหม่และรายการต่างๆเหล่านี ้ ได้ สร้ างกระแสความสนใจให้ ทงผู
ั ้ ้ ชมและ
ลูกค้ าผู้ลงโฆษณาให้ ร้ ูจกั ช่อง 8 ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทังนี
้ ้สะท้ อนได้ จากเรทติ ้งครองอันดับที่
5 ในกลุม่ ฟรี ทีวี จากการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research เดือนธันวาคม 2557
ช่ อง สบายดีทวี ี
ช่องสบายดีทีวีจับกลุ่มเป้าหมายผู้ชื่นชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ไม่เพียงแต่
จํากัดเฉพาะเพลงลูกทุ่งเท่านัน้ ยังมีเพลงแนวเพื่ อชีวิต เพลงฮิตในอดีต เพลงเก่าหาฟั งยาก เพลง
สตริ ง รวมทังเพลงใต้
้
ดินที่เปิ ดโอกาสให้ คนทําเพลงได้ มีที่เผยแพร่ ผลงาน ภายใต้ สโลแกน “เพลงไทย
หลากสไตล์ ดูสบายทังครอบครั
้
ว”
ด้ วยจุดแข็งของช่องสบายดีทีวี ที่ ดูแลการผลิตและบริ หารคอนเทนต์เองภายใต้ ค่ายเพลง
อาร์ สยาม จึงทําให้ มีจุดแข็งในการนําเสนอรายการได้ หลากหลายรู ปแบบ ทังในเชิ
้
งลึกและเชิงกว้ าง
สามารถดึงศัก ยภาพของศิลปิ น มาใช้ ได้ อย่างเต็ม ที่ ควบคู่ไปกับ การคัด สรรผู้ดํ าเนิ น รายการที่ มี
เอกลัก ษณ์ เป็ น ที่ จ ดจํ า และชื่ น ชอบกับ คนหลากหลายกลุ่ม จึง ทํ า ให้ ช่ อ งสบายดี ที วี เป็ น ช่ อ งที่
สามารถรับชมได้ อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานได้ ตลอดทังวั
้ น และสามารถสื่อสารถึงกันผ่านข้ อความ
มือถือ (sms) และภาพหน้ าจอ (display ) ได้ ตลอดเวลา
ช่ อง YOU Channel
ช่อง YOU Channel ช่องรายการที่มาพร้ อมคอนเซ็ปต์ “ช่องเพลงไทยสากลของคนทังชาติ
้ ”
ประกอบด้ วยรายการต่างๆ ทังรายการสดหลากหลายรสชาติ
้
และรายการวาไรตี ้ที่ชวนติดตาม เพื่อ
ตอบโจทย์ กลุ่มผู้ชมและผู้ฟังที่มีหัวใจรักในเสียงดนตรี ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ
กลุ่ม ผู้ ช มที่ มี อ ายุร ะหว่ า ง 15 – 24 ปี และเป้ า หมายรองคื อ กลุ่ม ผู้ ช มที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25-45 ปี
นําเสนอในรู ปแบบของมิวสิควีดีโอหรื อภาพคอนเสิร์ตของศิลปิ นที่ หลากหลาย การนําเสนอความ
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บันเทิงในรู ปแบบต่างๆ การสร้ างกระแสนิยม โดยมีการสอดแทรกเนื ้อหา สาระ เชิงสร้ างสรรค์ให้ กบั
กลุม่ เป้าหมาย อีกทังยั
้ งเป็ นช่องทางในการสรรหาศิลปิ นหน้ าใหม่ให้ กบั วงการ
ช่ อง 2
สถานี โทรทัศ น์ ช่ อ ง 2 ที วี ด าวเที ย ม วาไรตี บ้ ัน เทิ ง อัน ดับ 1 ของเมื อ งไทย ที่ ม าพร้ อม
ปรากฏการณ์ ความบันเทิงแบบ ครบรส เต็มอารมณ์ ดารามากที่ สุด, บันเทิงเข้ มที่ สุด และวาไรตี ้
หลากหลายที่สดุ พร้ อมนําส่งคอนเทนต์คณ
ุ ภาพเข้ าสู่กลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัยทัว่ ประเทศ ตังแต่
้ อายุ
้ าทัว่ ฟ้าเมืองไทย พร้ อมการเกาะติดกับ
15-49 ปี ที่ชื่นชอบความบันเทิงรสจัด จากเหล่าดาราชันนํ
กระแสความเคลื่อนไหวที่เข้ มข้ น ร้ อนแรง อยู่ในการติดตามรายงานของกองทัพสื่อมวลชนจากทุก
สํานัก รวมไปถึงสื่อโปรโมทที่ครอบคลุม เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตร
มากมายที่ให้ การตอบรับเป็ นอย่างดี
ช่ อง Sun Channel
ช่ อ ง Sun Channel ช่ อ งรายการภายใต้ คอนเซ็ ป ต์ เอ็ ก ซ์ ต รี ม เอ็ น เตอร์ เทนเม้ นท์
วาไรตี ้ (Extreme Entertainment Variety) ที่ ป ระกอบด้ ว ย กี ฬ า ข่ า ว สาระ และความบัน เทิ ง มี
กลุ่ม เป้า หมายหลัก คื อ วัย ทํ า งานตอนต้ น และกลุ่ม ผู้ใหญ่ ที่ รัก และชื่ น ชอบกี ฬ า ยังคงเน้ น กลุ่ม
รายการถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกาสเปน เพื่อรองรับฐานผู้ชมคนรักกีฬาที่เหนียวแน่น ซึง่ เป็ นจุดแข็ง
ของอาร์ เอสเพื่อให้ ช่องนี ้ได้ ขยายฐานผู้ชมให้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้น ซึ่ง ช่อง Sun Channel ได้ มีการบรรจุ
รายการต่างๆ ไว้ มากมาย อาทิเช่น รายการไฮไลท์ ลาลีกา รายการคุยข้ างสนาม รายการ ลา ลีกา
เวิลด์ (La Liga World) และ รายการ ลา ลีกา โชว์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ย้ ัง มี รายการวาไรตี อ้ ื่ น ๆ อี ก มากมายเพื่ อ ให้ ส ามารถครอบคลุม กลุ่ม ผู้ช มได้
หลากหลายมากยิ่งขึ ้น
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การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี 2557 อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญ โดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. ได้ จดั ให้ มีการ
ประมูล ใบอนุญ าตดิ จิ ตัล ที วี ป ระเภทธุ รกิ จ จํ า นวน 24 ใบอนุ ญ าต ทํ า ให้ มี คู่แ ข่งรายใหม่ เกิ ด ขึ น้
มากมาย การแข่งขันเพื่อแย่งชิงสายตาคนดูและเม็ดเงินโฆษณามีความรุนแรงมากขึ ้นกว่าในอดีต ซึง่
ช่อง 8 ถือได้ ว่าเป็ นผู้เล่นรายใหม่ในดิจิตลั ทีวีแต่เป็ นช่องที่มีประสบการณ์ ในการทําสื่อโทรทัศน์มา
อย่างยาวนาน จากการที่เคยอยู่ในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมาก่อนเป็ นระยะเวลามากกว่า 5 ปี ทําให้
บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ ถกู ใจผู้ชมเป็ นอย่างดี
ถึงแม้ ว่าการเกิดขึ ้นของดิจิตลั ทีวีในประเทศไทยจะทําให้ หลายฝ่ ายต่างให้ ความสนใจ ไม่ว่า
จะเป็ นผู้ชมหรื อลูกค้ าผู้ลงโฆษณาที่ตา่ งเทเม็ดเงินโฆษณาเข้ ามาในอุตสาหกรรมดิจิตลั ทีวี แต่อย่างไร
ก็ตามในปั จจุบนั ผู้ชมส่วนใหญ่ ประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ของประเทศยังคงรับชมช่องโทรทัศน์ผา่ นทาง
ทีวีดาวเที ยม ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงยังคงเล็งเห็นโอกาสและความสําคัญ ในธุรกิจที วีดาวเที ยม ซึ่งในปี
2558 บริษัทฯจะปั น้ ช่อง 2 เพื่อให้ ขึ ้นแท่นผู้นําในธุรกิจทีวีดาวเทียมของประเทศไทย
กลยุทธ์ การตลาด
1) กลยุทธ์ การกําหนดตราสินค้ าของบริ ษัท และจุดยืนทางการตลาด (positioning) ของ
รายการ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจไว้ อย่างชัดเจน ในรายการแต่ละประเภท
การสื่ อ สารภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ และการออกแบบรายการมุ่งเน้ น ตอบสนองกลุ่ม เป้า หมาย
โดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสที่กําลังเป็ นที่นิยม ทังนี
้ ้สอดรับ
กับกลยุทธ์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่ มีความเข้ มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูง
2) กลยุทธ์ การใช้ จุดแข็งทางการแข่งขันของกลุ่มอาร์ เอสมาเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อให้ ได้ รายการที่มีคณ
ุ ภาพ
นอกจากกําหนดกลุม่ ผู้ชมเป้าหมายที่ชดั เจน การออกแบบและผลิตรายการให้ มีคณ
ุ ภาพนัน้
บริ ษัทฯ ยังได้ นําจุดแข็งทางการแข่งขันขององค์กรในกลุ่มตลาดวัยรุ่ นและตลาดเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็ น
ตลาดขนาดใหญ่และมีความสามารถในการซื ้อสูง ทังในด้
้ านศิลปิ น นักร้ องนักแสดง พิธีกรในสังกัด
เพลง และ คอนเทนต์ อื่นๆ โดยนํามาใช้ เป็ นองค์ประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวกเข้ ากับ
จุดแข็งของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ การในการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ และ
สื่อวีดีทศั น์แล้ ว ทําให้ ผลงานการผลิตมีคณ
ุ ภาพและมีผลตอบรับที่ดี
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3) กลยุทธ์การกําหนดรูปแบบการขายเพื่อสร้ างคุณค่าสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
การออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างคุณค่าสูงสุดให้ กับ
ลูกค้ า ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลาโฆษณาร่ วมกับการทํากิจกรรมทางการ
ตลาดควบคูก่ นั ไป เพื่อเป็ นการช่วยตอกยํ ้าและสร้ างการรับรู้แบรนด์ให้ กบั ลูกค้ า โดยทีมงานมุ่งเน้ น
การสร้ างสรรค์ กิ จ กรรมทางการตลาดในแนวความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม(Corporate Social
Responsibility) เพื่ อกระตุ้น จิตสํานึก และเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ย วกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ลูก ค้ า ที่ มี ต่อ ผู้บ ริ โภค โดยนํ ามาเสนอในรายการให้ ดูก ลมกลื น แนบเนี ย นไปกับ ตัวรายการ และ
สามารถสื่อสารคุณสมบัติของสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็กเกจของสื่อ
โฆษณา 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 าอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้ อง การรับฟั งและแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น
5) กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองรสนิยมของกลุม่ เป้าหมาย
มีการวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ชมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาใช้ ในการพัฒ นา
รู ปแบบการผลิต ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มผู้ชมและลูกค้ า เพื่อเพิ่มความนิยมในตัว
รายการ และเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง
6) กลยุทธ์การบริหารการจัดการและการบริ หารต้ นทุน
วางโครงสร้ างให้ เกิ ด ความคล่อ งตัว ในการบริ ห ารจัดการ และการบริ ห ารต้ น ทุน โดยใช้
พนักงานของบริ ษัทฯ ในการผลิตงานส่วนหนึ่ง และใช้ การจ้ างงานบุคลากรภายนอก (Outsourcing)
อีกส่วนหนึง่
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
การเกิ ด ขึ น้ ของดิ จิ ตัล ที วี ทํ า ให้ มี ผ้ ูเล่ น รายใหม่ ม ากขึน้ การแย่ ง ชิ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ จึงเกิดขึน้ อย่างรุ นแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ทฯ ได้ มีแผนการ
้ ้ เขียนบท ผู้กํากับ และนักแสดง ทังนี
้ ้
ป้องกันความเสี่ยงโดยมีการเซ็นต์สญ
ั ญาบุคลากรต่างๆ ทังผู
บริ ษัทฯยังมีการคัดสรรบุคลากรทังเบื
้ ้องหน้ าและเบื ้องหลังที่มีศกั ยภาพ มีความเชี่ยวชาญ และเป็ นที่
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ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย โดยในส่วนของบุคลากรเบื ้องหน้ า มุ่งเน้ นที่ศิลปิ น นักแสดง ในสังกัด
ของกลุ่มอาร์ เอส และอีกส่วนหนึ่งได้ มาจากการคัดเลือกนักแสดง และศิลปิ นอิสระ สําหรับทีมงาน
ผลิตนัน้ ในส่วนของการสร้ างสรรค์รูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เป็ นการจัดการโดยทีมงาน
ของบริ ษัทฯ ส่วนของการดําเนินการผลิตอยู่ในรูปแบบของพนักงานภายในส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็ นการจ้ างผลิต
2.1.2 ธุรกิจวิทยุ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจผ่านระบบคลื่นความถี่ระบบ F.M. 93.0 MHz ภายใต้ แบรนด์ COOL
Fahrenheit 93 และ F.M. 88.5 ภายใต้ แบรนด์ สบายดี เรดิโอ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สถานีวิทยุ

COOL Fahrenheit 93

สบายดี เรดิโอ

ผู้ให้ สัมปทาน
สถานีวทิ ยุเสียงจากทหารเรือ
สถานีวทิ ยุเสียงจาทหารเรื อ
คลื่นวิทยุ
วันและเวลา
24 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
ออกอากาศ
สัญญาณส่ ง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
กรุงเทพฯ และ ปริ มณฑล
ครอบคลุมพืน้ ที่
50 Minutes Music Freeze
เพลงไทยหลากสไตล์ ฟั งสบายทังครอบครั
้
ว
คอนเซ็ปท์
Your Mind
นักศึกษา คนทํางาน
กลุ่มผู้ฟัง
นักศึกษา คนทํางาน อายุ 15-45 ปี
เป้ าหมายหลัก
อายุระหว่าง 20-34 ปี
สถานีวิทยุ COOL Fahrenheit 93 (F.M. 93.0 MHz)
COOL Fahrenheit 93 ดํ า เนิ น ตามนโยบายของบริ ษั ท ฯ ในการประกอบกิ จ การวิท ยุเชิ ง
พาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยังคงเน้ นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และขยายฐานผู้ฟังให้ กว้ างขึ ้น จนทํา
ให้ ในปั จจุบนั COOL Fahrenheit 93 ยังคงรักษาฐานผู้ฟังที่ชดั เจน และความนิยมในการรับฟั งไว้ ได้
จนสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุม่ เป้าหมายจากการสํารวจ ของ AGB Nielsen Media
Research ส่งผลให้ ลูกค้ าบริ ษั ท โฆษณา และบริ ษั ทเจ้ าของสิน ค้ า ยังคงความมั่นใจในการใช้ สื่อ
โฆษณาของบริษัทต่อไป
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รูปแบบของรายการวิทยุ
COOL Fahrenheit 93
COOL Fahrenheit 93 คลื่น ที่ นํ าเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ ได้ รับ
การยอมรับจากกลุ่มผู้ฟังสูงสุดและเป็ นรายการวิทยุคลื่นแรกที่สร้ างปรากฏการณ์ การนําเสนอเพลง
เพราะต่อเนื่องมากที่สดุ 50 นาที “50 Minutes Music Freeze your mind” โดยทุกๆบทเพลงเพราะ
ได้ ผ่านการคัดสรรจากผลสํารวจความนิยมของผู้ฟังอย่างแท้ จริง พร้ อมด้ วยทีมคูลเจมืออาชีพที่ได้ รับ
การยอมรับจากกลุ่มคนฟั ง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตล์ และเปิ ดโลกทัศน์ ของกลุ่ม
คนทํางานรุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ COOL Fahrenheit 93 เป็ นคลื่นอันดับ 1 บนหน้ าปั ดวิทยุ
ของคนทํางานอย่างเป็ นเอกฉันท์จากการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research ด้ วยกลยุทธ์
การตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง
ด้ วยเหตุนี ้ COOL Fahrenheit 93 จึงเป็ นรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยม
บนหน้ าปั ด ของ AGB Nielsen Media Research และได้ รั บ ความนิ ย มเป็ นอั น ดั บ 1 ต่ อ เนื่ อ ง
ยาวนานกว่า 10 ปี ตังแต่
้ ปี 2545 จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี ้ (ข้ อมูลเดือนธันวาคม 2557) ในกลุ่มรายการ
วิทยุประเภท Easy listening ของกลุม่ คนทํางาน (20 – 34 ปี )
สบายดี เรดิโอ (F.M.88.5 MHz)
อาร์ สยาม ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็ นช่องทางหลักในการโปรโมทคอนเทนต์ของ
ค่ายเพลง ควบคู่ไปกับธุรกิ จสื่อวิทยุ ทัง้ สิ ้น 1 สถานี โดยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ ระบบ F.M.
จํานวน 1 คลื่น ได้ แก่ คลื่น สบายดี เรดิโอ โดยเน้ นการหารายได้ จากการขายเวลาโฆษณา และการ
ผลิตอีเวนต์
สบายดี เรดิโอ ดําเนินตามนโยบายของบริ ษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเพื่อธุรกิจหลักใน
การโปรโมทคอนเทนต์ของค่าย ควบคูไ่ ปกับธุรกิจสื่อวิทยุ โดยเน้ นรักษาความนิยมของสถานีไว้ และ
ขยายฐานผู้ฟังให้ กว้ างมากขึ ้น ใช้ ระยะเวลาในการฟั งนานขึ ้น จนทําให้ ในปั จจุบนั สบายดี เรดิโอ
เป็ นสถานีวิทยุที่ครองใจ และสามารถครองความนิยมในอันดับสูงของกลุ่มเป้าหมายจากการสํารวจ
ของ AGB Nielsen Media Research ส่งผลให้ ลกู ค้ าบริ ษัทโฆษณา และบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า ยังคง
ให้ ความมัน่ ใจในการใช้ สื่อโฆษณาของบริ ษัทมาอย่างต่อเนื่อง
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รูปแบบของรายการวิทยุ
สบายดี เรดิโอ
สบายดี เรดิ โอ เป็ น สถานี ที่ ได้ รับ การยอมรั บ จากกลุ่ม ผู้ฟั ง อย่ างต่ อ เนื่ อ งล้ น หลาม เป็ น
รายการวิทยุที่สร้ างให้ คนฟั งทุกคนอารมณ์ดี กับเพลงฮิตหลากสไตล์ และกิจกรรมความบันเทิงแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive) หลากหลายแนว ดังคํากล่าวที่วา่ “สบายดี เรดิโอ คลื่นเพลงฮิต ไม่ตดิ กรอบ”
ทังในเรื
้ ่ องของบทเพลงที่เน้ นเปิ ดเพลงไทยหลากสไตล์โดยไม่จํากัดรูปแบบ ไม่จํากัดแนว แต่ทกุ เพลง
จะต้ องเป็ นเพลงไทยยอดนิยม ที่ผ่านการคัดสรร ติดชาร์ ต หรื อมียอดดาวน์โหลดสูงสุดทังสิ
้ ้น พร้ อม
ด้ วยทีมดีเจมืออาชีพอารมณ์ ดีที่ได้ รับการยอมรับจากกลุ่มคนฟั ง รวมไปถึงกิจกรรมหลากแนว ที่ให้
ผู้ฟังได้ สุขกายสบายดี มีชีวิตชีวาตลอดเวลา ทัง้ คอนเสิร์ต ท่องเที่ยว เล่น ปาร์ ตี ้ การกินดีอยู่ดี มีโชค
ฯ ที่ตอบสนองไลฟสไตล์ ทําให้ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มแฟนคลับเก่า และขยายกลุ่มแฟน
คลับใหม่อย่างต่อเนื่องใกล้ ชิดตลอดเวลา ส่งผลให้ สบายดี เรดิโอ ได้ รับความรักและการยอมรับ และ
ผู้ฟังมีความภักดีในแบรนด์ (Loyalty) มาโดยตลอด
ด้ วยเหตุนี ้ สบายดี เรดิโอ จึงเป็ นรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยมบนหน้ าปั ด
ของ AGB Nielsen Media Research และได้ รับ ความนิ ย มในอัน ดับต้ น ๆ ตัง้ แต่เปิ ดสถานี มาเมื่ อ
เดือนกรกฎาคม ปี 2554 จนกระทั่งปั จจุบัน ในกลุ่มรายการวิทยุระดับ นักศึกษา กลุ่มคนทํ างาน
(15 – 45 ปี )
การตลาดและการแข่ งขัน
ในปั จจุบนั ถึงแม้ ว่ากลุ่มผู้ฟังจะมีพฤติกรรมการฟั งเพลงผ่านวิทยุน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม
ยอดผู้ฟั งที่ มีการฟั งเพลงออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน นัน้ มี มากขึน้ โดย COOL
Fahrenheit 93 และ สบายดี เรดิโอ ได้ มียอดผู้ฟังที่ฟังเพลงผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ เพิ่ม
มากขึน้ เรื่ อ ยๆ รวมถึ ง ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารยอดติ ด ตาม (Follow) ยอดการรั บ ชม ( View)
ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีมากขึ ้นตามลําดับ
การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสื่อวิทยุยงั คงมีอยู่สงู เนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่ มี
จํากัด ทําให้ ลกู ค้ าจะเลือกซื ้อเวลาโฆษณาจากรายการวิทยุที่ได้ รับความนิยมสูงเป็ นปั จจัยหลัก แต่ใน
ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ ด้านราคานันก็
้ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื ้อโฆษณาสูง เนื่องด้ วยจะทําให้
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั กลยุทธ์การ
ลูกค้ าสามารถได้ เวลาโฆษณามากขึ ้น หรื อ ได้ รูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทังนี
ขายของแต่ละบริษัทที่จะจูงใจให้ ลกู ค้ าเห็นว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ ไปสูงที่สดุ
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กลยุทธ์ การตลาด
1) กลยุ ท ธ์ น โยบายความคุ้ มค่ า (Value for money) เพื่ อ สร้ างประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ กั บ
งบประมาณที่ ลูกค้ ามีอยู่เพื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็กเกจ คือ การขายเวลา
โฆษณา ร่ วมกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการส่งเสริ มการขายอย่างเป็ นรู ปธรรมและ
คุ้มค่าต่อการลงทุน
2) กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย จากสภาวะการแข่งขันอย่างเข้ มข้ นของธุรกิจวิทยุ
ที่ต้องการสร้ างความแตกต่างของรายการให้ เกิดขึ ้น เพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าเพิ่มทังต่
้ อคลื่นวิทยุและต่อ
ลูก ค้ าและสิ น ค้ าที่ ร่วมกิ จกรรมส่งเสริ ม การขายต่างๆ ดังนัน้ การขายเวลาโฆษณาอย่างเดีย วไม่
เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า และต่อการสร้ างแบรนด์ของบริ ษัทฯ และคลื่น ด้ วยเหตุนีท้ าง
บริ ษัทฯ จึงมีการปรับปรุ งกลยุทธ์ การดําเนินการให้ ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
โดยมีกลยุทธ์ การเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรในด้ านต่างๆ โดยการเข้ าร่ วมเป็ น
สื่อพันธมิตร (Media Partner) ให้ กบั กิจกรรมหรื อคอนเสิร์ตที่มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเดียวกัน รวมถึง
การเพิ่มมูลค่าของสินค้ าโดยมีกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่ทําร่วมกันระหว่างรายการและผู้ฟัง
กิจกรรมส่งเสริ มการขายทัง้ หมดนี ้ บริ ษัทฯ จะเน้ นกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถให้ สาระ
และบันเทิงกับผู้ร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของลูกค้ า
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ มี ความชัดเจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ าง
รายได้ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ กบั ลูกค้ าได้ อีกทางหนึง่
นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทฯ ยังใช้ ศกั ยภาพของฝ่ ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯเพื่อ
เผยแพร่ กิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิ จกรรมของลูกค้ าให้ เป็ นที่ ยอมรับและรู้ จักอย่าง
แพร่ ห ลาย ทัง้ ในรู ป แบบข่ า วประชาสัม พัน ธ์ แ ละการโฆษณาในสื่ อ อื่ น ๆ เช่ น รายการโทรทัศ น์ ,
นิตยสาร, สื่อกลางแจ้ ง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกด้ วย
3) กลยุทธ์ การให้ บริ การวางแผนโฆษณา บุคลากรของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ที่อยู่ในสายงานวิทยุ
มาเป็ นเวลานาน มีความรู้และความเข้ าใจในธุรกิจสื่อวิทยุเป็ นอย่างดี สามารถให้ คําปรึกษากับลูกค้ า
ในการวางแผนการบริ ห ารสื่อให้ มี คุณ ภาพมากที่ สุด และการเลือกซือ้ เวลาโฆษณาหรื อแพ็ คเกจ
โฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ าและกลุ่มผู้ฟังรายการ บริ ษัทฯ มีการวางแผนโฆษณา
โดยสร้ างสรรค์ กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิ จ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและข้ อจํากัดของ
สินค้ าแต่ละประเภท ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ นโยบายการเป็ นคู่ค้าร่ วมกับผลิตภัณฑ์ในการวางแผนโฆษณา
เช่นนี ้กับสินค้ าทุกรายที่สนับสนุนรายการ เพื่อสร้ างแรงจูงใจและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเลือกใช้
บริ การสื่อของบริษัทฯ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. นักจัดรายการวิทยุ และบุคลากรฝ่ ายผลิตและสร้ างสรรค์
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างนวัตกรรมใหม่ของวงการวิทยุโดยนักจัดรายการวิทยุแต่ละคนจะต้ องเพิ่ม
ศักยภาพของตนเองให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะจะต้ องมีเรื่ องของความรู้เบื ้องต้ นทางการตลาด และรู้จกั
การใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งนักจัดรายการ จะเป็ นผู้มีส่วนสําคัญในการสร้ างความ
นิยมให้ แก่สถานี โดยต้ องเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการโต้ ตอบกับผู้ฟังและมีความรู้ เกี่ยวกับ
เพลงและหลักการทางการตลาดในเบื ้องต้ นเป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งต้ องผ่านการฝึ กอบรม พัฒนาความรู้
ด้ านเทคโนโลยี เพื่ อสามารถใช้ เครื่ องมือและซอฟต์ แวร์ ทันสมัยได้ อย่างคล่องตัว สามารถดําเนิ น
รายการตามรู ปแบบของรายการที่วางไว้ ให้ สอดคล้ องกับรสนิยมของกลุ่มฟั งเป้าหมาย และปั จจุบนั
นักจัดรายการของบริ ษั ท ฯ ยังต้ องเป็ นผู้มีทักษะในการเป็ น ผู้ดําเนิ นรายการภาคสนามในการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึง่ ด้ วย
2. ระบบการออกอากาศ
บริ ษั ท ได้ เลื อ กใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์ ในการควบคุมการออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเป็ น
เทคโนโลยีที่เป็ นมาตรฐานสากล และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และ
คุณภาพในการออกอากาศมากที่สดุ

2.2

ธุรกิจจัดจําหน่ ายเพลง

ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงของอาร์ เอส มีการดําเนินงานในลักษณะครบวงจร ครบทุกขันตอน
้
ของการดําเนินงาน ตังแต่
้ การคัดเลือกศิลปิ น การทํางานเพลง การทําการโปรโมท การวางกลยุทธ์สื่อ
และการตลาด การบริ หารศิลปิ น และการบริ หารคอนเทนต์ เพลง ทัง้ ในแง่ตวั ศิลปิ น ตัวงานเพลง
ในรู ปแบบทังดิ
้ จิตลั คอนเทนต์ และการขายแผ่นเพลง โดยมีรายละเอียดขันตอนการดํ
้
าเนินงานดังนี ้
1) การวางโครงสร้ างการประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง (Business Model) เนื่องจากอาร์
เอส มีศิลปิ นจํานวนมากทําให้ สามารถผลิตผลงานเพลงได้ หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ได้ ครบทุกกลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้ อย่างต่อเนื่อง การทํางานเพลงจะเริ่ มต้ นจาก
การนํ าเสนอแนวความคิด คอนเซปต์ ของงาน และกํ าหนดกลุ่ม ผู้ฟั งเป้าหมายต่อคณะกรรมการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ จัด จํ า หน่ า ยเพลง (Music Business Management Board) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ใน
หลักการ โดยแผนการผลิตแต่ละเพลงจะแตกต่างกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของ
แต่ละเพลงเป็ นสําคัญ หลังจากนันการทํ
้
างานเพลงจะดําเนินการอย่างอิสระโดยทีมงานในแต่ละค่ายเพลง
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โดยที ม งานจะดํ า เนิ น การทัง้ แผนการประชาสัม พั น ธ์ การวางกลยุ ท ธ์ ก ารโปรโมท และนํ า มา
ประสานงานร่ วมกับหน่วยงานจัดจําหน่าย เพื่ อทํ าให้ ผลงานที่ ออกมาผ่านการวางแผนและการ
กลัน่ กรองทุกขันตอน
้
ดังนันคุ
้ ณภาพของผลงานจะตรงกับความต้ องการและกระแสความนิยมของ
ตลาดในปั จจุบนั
2) การวางนโยบายการผลิ ต ผลงานในจํ า นวนที่ เหมาะสม เน้ น การให้ ค วามสํ า คัญ กับ
คุณภาพของผลงาน และการดูแลสินค้ าเมื่อออกสู่ตลาดอย่างใกล้ ชิดตังแต่
้ ต้นจนจบกระบวนการ
ทํ าให้ ก ารผลิตผลงานแต่ล ะชุดเป็ น ไปตามการวางแผนในขัน้ ต้ น และมี ยอดขายเป็ น ไปตามการ
คาดการณ์
3) การใช้ ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโทรทัศน์ ทังสื
้ ่อโทรทัศน์ฟรี ทีวีและโทรทัศน์
ดาวเที ย ม สื่ อ วิ ท ยุ สื่ อ ออนไลน์ ทัง้ ทางเว็ บ ไซต์ และโซเชี ย ลมี เดี ย ต่ างๆ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท
ในเครื อเพื่ อให้ การประชาสัมพันธ์ ผลงานมี ประสิทธิ ภาพ และเป็ น การใช้ สื่ อที่ มี อยู่ทัง้ หมดให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) การมีระบบการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่าง
ทัว่ ถึง ทังในรู
้ ปแบบของดิจิตลั คอนเทนต์และ แผ่นเพลงมีการติดตามการทํางาน และบริ หารระบบ
การจัดจําหน่ายอย่างใกล้ ชิด
5) การบริ หารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยู่อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้ าง
รายได้ เพิ่มเติมให้ กบั บริษัท
6) การวางนโยบายในการเปิ ด โอกาสให้ กับ กลุ่ม ศิ ล ปิ น ใหม่ นัก แต่งเพลง และช่ อ งทาง
สร้ างสรรค์งานเพลงรู ปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุ่มอาร์ เอสให้ ทนั สมัยและ
ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายตลอดเวลา
โดยที่การประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง มีรายได้ หลักจาก 3 แหล่งดังนี ้
1) รายได้ จ ากการขายผลิต ภัณ ฑ์ เพลงในรู ป แบบต่างๆ ผ่ า นทางระบบดิจิต อล (Digital
Content) ไม่ว่าจะเป็ นการดาวน์ โหลดเพลง (Download) การดาวน์ โหลดเสียงเรี ยกเข้ าผ่านทาง
โทรศัพท์ (Ring tone) การเลือกซื ้อเพลงรอสายผ่านเครื อข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Ring Back
Tone) การดาวน์โหลดเพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น iTunes หรื อผ่านเครื อข่ายของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (WAP) การฟั งเพลงในรูปแบบ Online Streaming ผ่านระบบ Deezer การฟั งเพลง
และดูมิวสิควิดีโอออนไลน์ผ่าน Youtube และในปี 2558 บริ ษัทฯกําลังเตรี ยมเข้ าร่วมกับแพลตฟอร์ ม
พันธมิตรที่มีศกั ยภาพอีกมากมาย
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2) รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบของซีดีเพลง (CD), MP3 ทังในรู
้ ปแบบการ
รวมฮิตซิงเกิล้ ใหม่และการรวมฮิตเพลงเก่าในรู ปแบบต่างๆ รวมไปถึงวีซีดี (VCD) และ ดีวีดี (DVD)
บันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิ นต่างๆ ทังเพลงไทยสากลและลู
้
กทุ่ง
3) รายได้ จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง โดยบริ ษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด หรื อในชื่อย่อว่า
TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) เป็ นบริ ษัทในเครื อที่ทําหน้ าที่จดั เก็บลิขสิทธิ์ผลงาน
ต่างๆ ที่ถกู นําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ให้ กบั บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ศิลปิ นนักร้ องในสังกัด (Artist /Singer)
ปั จจุบันบริ ษั ทฯ มีศิลปิ นนักร้ องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบด้ วยศิลปิ น
เดี่ ย วและศิ ล ปิ น กลุ่ม ซึ่งสามารถนํ า เสนองานเพลงที่ ห ลากหลายครอบคลุม ทุก กลุ่ม เป้า หมาย
ทัว่ ประเทศ ตัวอย่างศิลปิ นในอาร์ เอส ได้ แก่
ศิลปิ นเพลงไทยสากล เช่น โฟร์ – มด, ทรี ทู วัน, ธามไท, เนโกะ จัม๊ ป์ , ขนมจีน, หวาย, เอก
สุระเชษฐ์ , Alarm 9, เล้ าโลม, คาราเมล, เคลิ ้ม เป็ นต้ น
ศิลปิ นเพลงไทยลูกทุง่ เช่น ใบเตย อาร์ สยาม, จ๊ ะ อาร์ สยาม, กุ้ง สุธิราช, กระแต อาร์ สยาม,
บ่าววี หลวงไก่, หญิง ธิตกิ านต์ และ จินตหรา พูนลาภ เป็ นต้ น
การตลาดและการแข่ งขัน
ในปั จจุบนั ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการฟั งเพลงที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีตวั แปรที่สําคัญคือการ
ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตและการเพิ่มขึ ้นอย่างแพร่ หลายของอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน (Smartphone) ส่งผลให้
ผู้บริโภคหันมาฟั งเพลงออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ตา่ งๆ และฟั งเพลงบนอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนกันมากขึ ้น
และผู้บริ โภคมีการซื ้อสินค้ าประเภทแผ่นเพลงลดลง ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงต้ องให้ ความสําคัญกับช่องทาง
การจัดจําหน่ายมากขึ ้น ต้ องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่างทัว่ ถึงโดย
ไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์แผ่นเพลงเสมอไป
นอกจากนี ้ยังมีปัญหาเรื่ องการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางผ่านทางระบบ
ออนไลน์ หรื อระบบดิจิตอล เนื่ องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทํ าให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถเข้ าถึง
ช่องทางการดาวน์ โหลดผิดกฎหมายได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว ซึ่งธุรกิ จจัดจํ าหน่ ายเพลงทั่วโลกมี
แนวโน้ มหดตัวลงทุกปี โดยเฉพาะการลดลงของรายได้ จากการขายแผ่นเพลง ทําให้ บริ ษัทผู้ประกอบ
้ องปิ ด
ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงรายย่อยหรื อค่ายเพลงขนาดเล็กดําเนินธุรกิจได้ ยาก บางครัง้ ถึงขันต้
กิจการไป
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อย่างไรก็ดีในปี 2557 นี ้ บริ ษัทฯได้ มีการปรับโครงสร้ างธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงครัง้ ใหญ่ โดย
มี ก ารควบรวมธุรกิ จ จัด จํ า หน่ า ยเพลงสตริ งและเพลงลูก ทุ่งมาไว้ ด้ วยกัน อยู่ภ ายใต้ ผ้ ูบ ริ ห ารคน
เดียวกัน และใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน เพื่อลดต้ นทุนบางส่วนลง รวมถึงบริ ษัทฯ ยังได้ มีการลดจํานวน
สินค้ าคงคลังของแผ่นเพลง เพื่อให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้ วย

2.3

ธุรกิจรั บจ้ างและผลิตกิจกรรม

รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม มาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด และการบริหารศิลปิ น
การจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด
ประเภทของธุรกิจการแสดง และ กิจกรรมการตลาด เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งในประเทศไทยที่มี
การขยายตัว อย่างรวดเร็ ว เป็ น ผลให้ ลูกค้ าบริ ษั ทโฆษณาและบริ ษั ทเจ้ าของสินค้ า มี การจัดสรร
งบประมาณในแง่ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below the line) มากขึ ้น
อาร์ เอสมี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด คอนเสิ ร์ ต และกิ จ กรรมการตลาด ผลิ ต ผลงานได้
สอดคล้ องกับแผนการตลาดของลูกค้ าที่ลงทุนในสื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ประเภทการ
แสดง และ อีเวนต์ โดยมีการเสนอแผนงาน รู ปแบบสื่อกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ให้ มีความต่อเนื่องและ
ส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได้
กิจกรรมการตลาด
สําหรับธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต และ กิจกรรมการตลาด ในประเทศไทยจะจัดแบ่งเป็ น 3 กลุม่
ใหญ่ ดังนี ้
1. กลุ่ ม บริ ษั ท ประเภท จั ด งานแสดง (Presentation) และผู้ รั บ จ้ างจั ด อี เ วนต์ (Event
Organizer) ที่ให้ บริ การรับจัด อีเวนต์ทวั่ ไปให้ กบั สินค้ า และบริการ
2. กลุม่ บริ ษัทประเภท ผู้สนับสนุนอีเวนต์ระดับท้ องถิ่น (Local Event Promoter) ที่ให้ บริการ
จัดการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยเป็ นผู้ลงทุนในการทําตลาด จัดงานเอง และ / หรื อ ร่ วมกับบริ ษัทอื่นๆ
ในประเทศ
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3. กลุ่มบริ ษัทประเภท ผู้สนับสนุนอีเวนต์ระหว่างประเทศ (International Event Promoter)
ที่ให้ บริ การจัดการแสดง โชว์ คอนเสิร์ต โดยผู้ลงทุน และให้ บริ การในการทําแผนตลาด จัดงานเอง
และ / หรื อ ร่วมกับบริษัทอื่น โดยเป็ นผู้คดั สรรงานเพื่อมาทําตลาดในประเทศ
การจัดคอนเสิร์ต และ กิจกรรมการตลาดในประเทศไทย มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เนื่องจาก
มีผ้ ปู ระกอบการ ทังบริ
้ ษัทที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เป็ นจํานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจนี ้ก็
มีโอกาสทางด้ านธุรกิจสูง เนื่องจากแผนการตลาดส่วนใหญ่ของสินค้ าต่างๆ จะจัดสรรงบประมาณ
ของ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เพิ่มขึ ้นทุกๆ ปี เช่นกัน
อาร์ เอสเป็ นบริ ษัทบันเทิงขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อได้ เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต
และกิจกรรมการตลาด เนื่องจากมีศิลปิ น นักร้ อง ที่ได้ รับความนิยมอยู่ในสังกัดเป็ นจํานวนมาก อีก
ทัง้ มีธุรกิจสื่อครบวงจร ทัง้ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ทําให้ มั่นใจได้ ว่าการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด กับบริ ษัทฯ จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารศิลปิ น
เนื่องจากอาร์ เอสดําเนินธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจรมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั พบว่ามีศิลปิ น
นักแสดงในสังกัดมากมาย ซึ่งศิลปิ นและนักแสดงเหล่านี ้ถือเป็ นสินทรัพย์ของอาร์ เอส ที่สร้ างมูลค่า
และเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯในการเข้ าร่ วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ รวมทัง้ การรับงานหลังจากออก
อัลบัมและโปรโมทผลงานเพลงจนเป็
้
นที่นิยมแล้ ว
การบริ หารศิลปิ น คือ การจัดการงานต่างๆเพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ตวั ศิลปิ น มุ่งเน้ นในการ
สร้ างงานเพื่อเสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบั ศิลปิ นในสังกัด นอกเหนือจากการออกผลงานเพลงหรื อผลงาน
แสดงตามปกติ โดยผลงานเหล่านี ้จะต้ องสอดคล้ องและเกื ้อหนุนให้ ภาพลักษณ์ ของศิลปิ นดีขึ ้นหรื อ
ชัดเจนขึ ้น ซึง่ งานที่กล่าวมาข้ างต้ น ได้ แก่ การจัดแสดงคอนเสิร์ตทังในประเทศและต่
้
างประเทศ งาน
โชว์ตวั ไม่วา่ จะเป็ นการร้ องเพลง เดินแบบ สัมภาษณ์ เล่นกีฬา ฯลฯ งานจ้ างแสดงเพื่อเก็บบัตรเข้ าชม
ในลักษณะล้ อมรัว้ การรับจ้ างผลิตงานตามความต้ องการของลูกค้ า และงานพรี เซนเตอร์
การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษั ท ฯ ใช้ ทัง้ กลยุท ธ์ Mass Customization Strategy และ กลยุท ธ์ ก ารตอบสนองลูก ค้ า
เฉพาะราย (Customization Strategy) เป็ นกลยุทธ์ หลักในการทํ างาน (ขึน้ อยู่กับประเภทของการ
ผลิตและการบริการ) โดยมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นเจ้ าของสินค้ า (Direct Customer) เป็ นหลัก แต่
ก็ไม่ละเลยลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทโฆษณา (Advertising Agency) ทังนี
้ ้ในการนําเสนองานให้ กบั ลูกค้ านัน้
ทางบริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ นที่ จ ะให้ ลู ก ค้ าได้ มองให้ เห็ น ว่ า งานที่ บ ริ ษั ท ฯ นํ า เสนอนั น้ เป็ นเครื่ อ งมื อ
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ทางการตลาด (Marketing Tool) ที่ จ ะทํ าให้ ลูก ค้ าแต่ล ะรายประสบความสํ า เร็ จในวัต ถุป ระสงค์
ทางการตลาดที่ตงไว้
ั ้ ของลูกค้ าทุกรายโดยอาศัยหลักการของการตลาดภาคบันเทิง (Entertainment
Marketing) ในการเข้ าถึงผู้บริ โภค
บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการศิลปิ น โดยให้ ศิลปิ นสามารถรับงานเองได้ โดยราคาค่าจ้ างต้ อง
อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของบริ ษัทฯ และศิลปิ นต้ องหักส่วนแบ่งกลับมาให้ บริ ษัทฯ ตามที่กําหนดไว้
ซึ่งรู ป แบบการบริ ห ารจัดการนี ้ ทํ าให้ ศิลปิ น มี งานและรายได้ เพิ่ ม มากขึน้ และการบริ หารจัดการ
เกิดความคล่องตัวมากขึ ้น
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง
การประกอบธุรกิจของบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯ) ประเมินว่า
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นและอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ มีดงั นี ้
3.1

ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์

อุตสาหกรรมเพลงได้ รับผลกระทบหลักจากการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานเพลงในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจําหน่ายแผ่นเพลง (CD,VCD,DVD,MP3) แบบละเมิดลิขสิทธิ์ การดาวน์โหลดเพลง
จากเว็ บ ไซท์ ที่ ไม่ ได้ รับ อนุญ าต การนํ า คอนเทนต์ เพลงไปหารายได้ ข องผู้ป ระกอบการผ่ า นการ
ให้ บริ ก ารร้ านคาราโอเกะ การจัดกิ จกรรม และงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ เป็ น ต้ น ซึ่งการละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ดงั กล่าว ส่งผลให้ รายได้ ของส่วนงานเพลงไม่สะท้ อนปริมาณการบริ โภคที่แท้ จริ ง
อย่างไรก็ ดี บริ ษั ทฯได้ ตระหนักถึงความสําคัญ ของปั ญ หาดังกล่าว และแก้ ไขปั ญ หาโดย
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การขายให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การเปลี่ยน
รูปแบบการขายสินค้ าประเภทซีดีเพลง เป็ นไฟล์ digital มากขึ ้น การเปลี่ยนช่องทางการจัดจําหน่าย
ผ่ า นร้ านค้ า ปลี ก สมัย ใหม่ (Modern Trade) และร้ านสะดวกซื อ้ การพัฒ นาระบบดิ จิ ต อล และ
ช่องทางการดาวน์โหลดคอนเทนต์ให้ สามารถใช้ บริ การได้ โดยง่าย การปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์
และเพิ่มบริ การใหม่ๆ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ได้ จัดให้ มีการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในการบัง คับ ใช้ กฎหมายเข้ า ดํ า เนิ น การกั บ
ผู้ประกอบการที่กระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้ าของบริษัทฯ
3.2

ความเสี่ยงจากการต่ ออายุสัญญาสัมปทาน
3.2.1 สัมปทานธุรกิจวิทยุ

โดยปกติการทําสัญญาเช่าเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี
ซึ่งหากบริ ษัทฯไม่ได้ รับการต่ออายุสัญ ญาเช่าเวลาออกอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องของการออกอากาศรายการและรายได้ ของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ หมายรวมถึงความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซึง่ อาจทําให้ บริ ษัทฯได้ รับเงื่อนไขที่ด้อยลงไปจากเดิม นอกจากนี ้ การ
แสวงหาเวลาออกอากาศใหม่เพื่อทดแทนอาจทําให้ บริ ษัทฯสูญเสียประโยชน์จากความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และการสร้ างความนิยมให้ เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรื ออาจทําให้ ต้นทุนเพื่อการได้ มา
ุ ภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง
สูงขึ ้น อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ เชื่อว่า จากการที่บริ ษัทฯ ผลิตผลงานที่มีคณ
จนได้ รับความนิยม มีฐานผู้ฟังรายการประจํา รวมถึงการที่บริ ษัทฯเป็ นผู้ประกอบการรายสําคัญใน
ธุรกิ จ ได้ รัก ษามาตรฐานในการชํ า ระเงิ น และปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขของการจ่ า ยค่า เช่ า เวลาอย่ า ง
เคร่งครัด ตลอดจนมีการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ให้ สมั ปทานจะทําให้ บริ ษัทฯ
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ได้ รับความไว้ วางใจและสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทฯจะมีการพิจารณาถึงมูลค่าในการต่ออายุสญ
ั ญาสัมปทาน โดยเปรี ยบเทียบกับความ
คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งหากบริ ษัทฯพิจารณาแล้ วเห็นว่าการต่ออายุสมั ปทานดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั บริษัทฯ ทางบริษัทฯอาจพิจารณาไม่ตอ่ อายุสมั ปทานดังกล่าว
3.2.2 สัมปทานธุรกิจทีวีดาวเทียม
จากการที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ ออกประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ บริ การกระจาย
เสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่ อจัดระเบียบผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้ เข้ าสู่กลไกการ
กํากับดูแล โดย กสทช.จะออกใบอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการเป็ นคราวๆ ในขันแรกใบอนุ
้
ญาตจะมีอายุ
1 ปี หลังจากนัน้ จะพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้ นําหลักเกณฑ์
เรื่ อ งร้ องเรี ย นการกระทํ าความผิด เกี่ ย วกับ เนื อ้ หารายการที่ ไม่เหมาะสม หรื อ การโฆษณาที่ ผิ ด
กฎหมาย หรื อ การกระทํ าอัน เป็ นการขัด หรื อแย้ งกับ การกํ ากับ ดูแลด้ านการคุ้มครองผู้ใช้ บริ การ
รวมถึงหลักเกณฑ์ อื่นๆที่ทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมในอนาคต มาเป็ นพื ้นฐานในการพิจารณาต่อ
ใบอนุญาตแก่ผ้ ปู ระกอบการกิจการแต่ละราย ซึ่งการได้ รับใบอนุญาตเป็ นคราวๆและแต่ละคราวมี
อายุการประกอบการระยะสันอาจเป็
้
นข้ อจํากัดในการขยายธุรกิจ การวางแผนการผลิต และการสร้ าง
รายได้ ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดและ
กฎเกณฑ์ อย่างเคร่ งครัด เพื่ อให้ เกิ ดความเชื่ อมั่น ว่าบริ ษั ท ฯจะสามารถได้ รับ การต่อใบอนุญ าต
ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมได้ อย่างต่อเนื่อง
3.3

ความเสี่ยงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จากสํานั กงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)

บริ ษั ทฯประกอบธุรกิ จเกี่ ยวกับการประกอบกิ จการโทรทัศน์ ทัง้ ในระบบภาคพื น้ ดินซึ่งส่ง
สัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) และ ระบบดาวเทียม(Sattellite Television)
ซึง่ กิจการโทรทัศน์นบั ได้ ว่าเป็ นกิจการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ น
การสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงและรับรู้ ข้อมูลได้ อย่างทัว่ ถึงมากกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ
้
จการโทรทัศน์ จึงต้ องดําเนินภายใต้ กฎหมายเป็ นสําคัญ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่
ดังนันการประกอบกิ
เข้ ามามี บ ทบาทการกํ า กั บ ดู แ ลผู้ ประกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ ข องประเทศไทย คื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)
มี อํ านาจหน้ าที่ ห ลัก ในการกํ ากับ ดูแ ลและออกประกาศหลัก เกณฑ์ ต่างๆเพื่ อควบคุม กํ ากับ ดูแล
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้ มีการแข่งขันกันอย่างเสรี และเป็ นธรรม มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม และ
คุ้มครองผู้บริ โภคให้ ได้ รับประโยชน์และมิให้ ถกู เอาเปรี ยบจากผู้ประกอบกิจการ อาทิเช่น การกํากับดูแล
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เนื ้อหารายการต้ องมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน การโฆษณา เป็ นต้ น ณ ปั จจุบนั ประกาศ กสทช. ยังมีออกมาอย่าง
ต่อ เนื่ อ งตามแนวนโยบายของ กสทช. และตามสภาพปั ญ หาของการประกอบกิ จ การ ดัง นัน้
การออกประกาศต่างๆของ กสทช.จึงยังเป็ นสิ่งที่ควบคูไ่ ปกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ทุกรายเช่นเดิม กฎเกณฑ์ ต่างๆที่จะออกมาควบคุมการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ของบริ ษัทจึงยังไม่เสถียร และต้ องใช้ เวลาอีกสักระยะเพื่อให้ เห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมา
บังคับทังหมดก่
้
อนว่าจะส่งผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อไม่เพียงใด อันจะสะท้ อนเป็ น
ปั จจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจได้
3.4

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่ งขันที่รุนแรงในธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ในปี ที่ ผ่านมา อุตสาหกรรมโทรทัศน์ มีภาวะการแข่งขัน ที่ รุน แรงมากยิ่งขึน้ จากการเริ่ ม
ออกอากาศของทีวีดจิ ิตอลประมาณช่วงกลางปี 2557 รวมถึงช่องรายการต่างๆมากมายที่มีอยูบ่ นทีวี
ดาวเที ย มและเคเบิ ล ที วี ท้ องถิ่ น จะเห็ น ได้ จ ากการที่ ผ้ ูป ระกอบการของแต่ ล ะช่ องมี ก ารปรับ ผัง
รายการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของรายการให้ น่าสนใจ เพื่อช่วงชิงเรท
ติง้ จากผู้ช มรายการและเม็ ด เงิ น โฆษณาในตลาด บริ ษั ท เอเยนซี่โฆษณาจะมี ตัวเลื อ กในการลง
โฆษณามากขึ ้น โดยมี “เรทติ ้ง” และ “ความคุ้มค่าของราคา” เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา
เป็ นผลให้ การขายเวลาโฆษณายากขึ ้น อย่างไรก็ดี จากการที่บริ ษัทฯมีประสบการณ์ การทําธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์ และบริ หารช่องทีวีดาวเทียมของตัวเองมาเป็ นเวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
ชัดเจน มีคอนเทนต์ที่แข็งแรงด้ วยรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้ชมรายการ มีบคุ ลากรและทีมงานที่มี
คุณภาพและมีประสบการณ์ รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดรู ปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูชม
ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ ช่องทีวีดาวเทียมของบริ ษัทฯติดอยู่ในอันดับต้ นๆจากการจัด
อัน ดับ ช่องที วีดาวเที ย มจาก AGB Nielsen Media Research (บริ ษั ท สํารวจและวิ จัย ตลาดที่ เป็ น ที่
ยอมรับในระดับโลก) จะช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถช่วงชิงและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดจากคูแ่ ข่งใน
อุตสาหกรรมได้
3.5

ความเสี่ยงจากโครงการขนาดใหญ่ ท่ ไี ด้ มาเป็ นครัง้ คราว

บริ ษัทฯมีแผนงานการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางโครงการที่บริ ษัทฯได้ มา จําเป็ นต้ อง
ใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง จึงอาจมีความเสี่ยงหากไม่สามารถบริ หารรายได้ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่ ง อาจมาจากหลายสาเหตุ ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค กระแสความนิ ยมต่างๆ ภาวะการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมที่
รุ นแรงมากขึ ้น ตลอดจนอาจมีการบอกเลิกสัญญา หรื อ การเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ที่ทําให้ ไม่สามารถ
ดําเนิ นการต่อได้ เป็ น ต้ น อย่างไรก็ ดี บริ ษั ท ฯได้ กํ าหนดกระบวนการในการพิ จารณากลั่น กรอง
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ประเมินประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยจัดให้ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ เมื่อมีการทําสัญญาหรื อข้ อผูกพันใดๆจะมีผ้ เู ชี่ยวชาญจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกัน
พิจารณาเพื่อความรอบคอบรัดกุม ตลอดจนกํ าหนดให้ มีการวางแผนและการเตรี ยมงานล่วงหน้ า
นอกจากนี ้ หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่มากจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมีนยั สําคัญที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าว
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4.

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (กลุ่มอาร์ เอส) แสดง
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
4.1

ที่ดนิ

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ทําการเช่าที่ดินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจจากบริ ษัท เชษฐโชติ
ศัก ดิ์ จํ ากัด โดยมี รายละเอี ย ดแสดงไว้ ในหัวข้ อเรื่ อ ง รายการระหว่างกัน นอกจากนี ้ ในปี 2557
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ทําการเช่าที่ดนิ จากบุคคลอื่นนอกกลุม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ที่ตงั ้

ผู้เช่ า

เลขที่ 431/2-5 ซอย
บมจ. อาร์ เอส
ลาดพร้ าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กทม.
4.2

ค่ าเช่ า /เดือน
(ล้ านบาท)
0.41

อายุสัญญา
3 ปี
(ส.ค.57 – ก.ค.60)

อุปกรณ์
อุปกรณ์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และ บริษัทย่อย มีดงั นี ้

บริษัท

อุปกรณ์ และเครื่องจักร

1. บมจ. อาร์ เอส

อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
และ อุปกรณ์ศนู ย์ถ่ายทอด
อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง
อุปกรณ์ศนู ย์ถ่ายทอด

2. บจ. คลูลซิ มึ่
3. บจ. ย๊ าค

เจ้ าของ

มูลค่ าตาม
บัญชี
ปี 2557
(ล้ านบาท)
77.14

เจ้ าของ
เจ้ าของ

4.20
1.92

ลักษณะ
กรรม
สิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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4.3

คลังสินค้ า
คลังสินค้ าของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีดงั นี ้
ที่ตงั ้

ผู้เช่ า

เลขที่ 9/102 ถนน
บมจ. อาร์ เอส
พหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
2. อาคาร B9 เลขที่ 9/26 บจ. สตาร์ ซ
ถนนพหลโยธิน ตําบล
(ประเทศไทย)
คลองหนึง่ อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
4.4

อายุสัญญา
1 ปี
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
มกราคม 2558)
1 ปี
(สิ ้นสุดสัญญาเดือน
ธันวาคม 2557)

ค่ าเช่ า/ค่ าบริการ
ต่ อเดือน (ล้ านบาท)
0.20

0.10

สัมปทานและสัญญาเช่ าวิทยุ

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ ทําสัญญาเช่าสถานีวิทยุจากหน่วยงานราชการและบริ ษัท
ภายนอก ตามรายละเอียดดังนี ้
สถานี

เจ้ าของสถานี

ช่ วงเวลาตามสัญญา

1. F.M. 93.0 MHz

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรื อวังนันทอุทยาน

1 มกราคม 57 – 31 ธันวาคม 58

2. F.M. 88.5 MHz

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรื อวังนันทอุทยาน

1 มกราคม 57 – 31 ธันวาคม 58

3. F.M. 91.5 MHz

สถานีวิทยุเสียงศูนย์การทหารม้ า

1 มีนาคม 56 – 31 ธันวาคม 57
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4.5

สัญญาบริการการส่ งสัญญาณภาพ
บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาบริการการส่งสัญญาณภาพ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีดงั นี ้
ผู้ให้ บริการ

ช่ วงเวลาตามสัญญา

1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สิ ้นสุดวันที่ 16 มิถนุ ายน 71

2. บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

1 สิงหาคม 56 – 1 กรกฎาคม 66

3. บริษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด

25 เมษายน 57 – 24 เมษายน 60

4. บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
4.6

1 สิงหาคม 57 – 1 สิงหาคม 58
1 สิงหาคม 57 – 31 กรกฎาคม 58

เครื่องหมายการค้ า/บริการ

“บริ ษัทฯ”จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า/บริ การ “RS” จํานวน 2 แบบ โดยวันที่จดทะเบียน
เป็ นเครื่ องหมายการค้ า/บริ การของ”บริ ษัทฯ" ได้ แก่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ 2 กุมภาพันธ์
2550 โดยเครื่ องหมายฯแต่ละแบบมีกําหนดอายุ 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน ทัง้ นีเ้ ครื่ องหมาย
การค้ า/บริ การที่หมดอายุ บริษัทได้ ทําการต่ออายุตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษัทย่อยทุกบริ ษัทได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าแยกแต่ละบริษัท

หน้ า 25

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย อย่ า งมี นัย สํ า คัญ และไม่ มี ข้ อ พิ พ าทที่ มี ผ ลกระทบด้ า นลบอัน อาจจะมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

หน้ า 26

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) “บริ ษัทฯ”
ธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุม่ อาร์ เอสประกอบด้ วย 3 ธุรกิจหลัก ได้ แก่
้ อ่ โทรทัศน์ และสื่อวิทยุ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลงเพลง
ธุรกิจสื่อ ทังสื
และ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ :
419 /1 ซอยลาดพร้ าว ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร 15
กรุงเทพมหานคร 10900
ทะเบียนเลขที่
:
0107546000016
โฮมเพจบริษัท
:
www.rs.co.th
:
02-511-0555
โทรศัพท์
โทรสาร
:
02-511-2324
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2557
1,026,000,280 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
1,026,000,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
1,022,346,046 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
ทุนชําระแล้ ว ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2557
1,022,346,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800 โทรสาร : 02-654-5427
Website: www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

บริษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
เลขที่ อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้ อง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 138
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-634-2484-6 โทรสาร 02-634-2668
Website: http://www.karinaudit.co.th

:
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

สํานักกฎหมาย บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ถนนลาดพร้ าว ซอยลาดพร้ าว 15 เลขที่ 419/1 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-511-0555
โทรสาร 02-938-5622
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

6.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อยที่บริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10
ชื่อบริษัท

สถานที่ตงั ้

1.บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

203/34-36 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนน
ลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9388000
โทรสาร 02-9385583

2.บริษัท สตาร์ ซ (ประเทศไทย) จํากัด

419/3 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9021933 ,02-5110555
โทรสาร 02-9385621

3.บริ ษัท โพเอม่า จํากัด

203/34-36 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนน
ลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324

ประเภทธุรกิจ

ชนิดหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

ถือหุ้นร้ อยละ

ธุรกิจจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์

หุ้นสามัญ

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์และรับจ้ าง
จัดกิจกรรม

หุ้นสามัญ

200,000,000 บาท

200,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

80,000,000 บาท

80,000,000 บาท

99.99
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

4.บริษัท บลูแฟร์ รี่ จํากัด

5.บริษัท นาคาเซีย จํากัด

6.บริษัท อะลาดิน เฮ้ าส์ จํากัด

7.บริษัท อาร์ สยาม จํากัด

419/3 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324
431/3 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-511-2324
431/2 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324
419/2 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

99.98

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

99.93
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

8.บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชัน่ จํากัด 419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324
9.บริษัท ย๊ าค จํากัด
431/3 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9385630-2
โทรสาร 02-5112324
10.บริ ษัท คูลลิซมึ่ จํากัด
419/2 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-9385694
11.บริ ษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชนั่ จํากัด

431/4 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

37,000,000 บาท

37,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

99.98

ธุรกิจผลิตรายการ
วิทยุ

หุ้นสามัญ

25,000,000 บาท

25,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์

หุ้นสามัญ

200,000,000 บาท

200,000,000 บาท

99.99
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

12.บริ ษัท อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด

13.บริ ษัท เอส-วัน สปอร์ ต จํากัด

14. บริษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด

15. บริษัท อาร์ เอส ฟิ ล์ม แอนด์ ดิสทริ
บิวชัน่ จํากัด
16. บริษัท อาวอง จํากัด

419/2 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324
1706 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
419/3 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324
203/34-36 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนน
ลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-5110555
431/1 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324

ธุรกิจสื่อในห้ าง
โมเดิร์นเทรด

หุ้นสามัญ

30,000,000 บาท

30,000,000 บาท

65.00

ธุรกิจกีฬา

หุ้นสามัญ

15,000,000 บาท

15,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์
กีฬา

หุ้นสามัญ

150,000,000 บาท

150,000,000 บาท

83.33

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

99.99

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

99.98
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

17.บริ ษัท อาร์ .เอส. สปอร์ ตมาสเตอร์
จํากัด

419/2 ซอยลาดพร้ าว 15 ถนนลาดพร้ าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324
18. บริษัท บางกอก ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด 419/2 อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ ซอย
ลาดพร้ าว 15
ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5110555
โทรสาร 02-5112324

6.2

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

4,500,000 บาท

4,500,000 บาท

75.98

ธุรกิจรับจ้ างจัด
กิจกรรม

หุ้นสามัญ

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

99.98

ข้ อมูลสําคัญอื่น
ไม่มี
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บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7.
7.1

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถอื หุ้น
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 1,026,000,280 บาท
แบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ จํ านวน 1,026,000,280 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท มี ทุน
ชําระแล้ วจํานวน 1,022,346,046 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,022,346,046 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

7.2

ผู้ถือหุ้น
กลุ่ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น เมื่ อ วัน ที่
30 มกราคม 2558 มีดงั นี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
กลุม่ เชษฐโชติศกั ดิ*์
กลุม่ วณิชวรากิจ **
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายสันติ โกวิทจินดาชัย
นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา
SIX SIS LTD
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
นายวิโรฒ ทศศิลาพร
นายเกษม งามเอกเอื ้อ

จํานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละ
389,465,000
38.09
130,846,500
12.79
81,090,937
7.93
24,650,000
2.41
19,100,000
1.86
18,468,240
1.80
17,700,000
1.73
13,000,000
1.27
7,100,000
0.69
6,560,000
0.64

หมายเหตุ * กลุม่ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ แก่
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ ถือหุ้นจํานวน 388,900,000หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 38.04
2. นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์ ถือหุ้นจํานวน 565,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.05
** กลุม่ วณิชวรากิจ ได้ แก่
1. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 113,052,900 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 11.05
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2. นายโยธิน วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 13,110,300 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.28
3. นายชัยทัต วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 4,575,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.45
4. นายสุกฤต วณิชวรากิจ ถือหุ้นจํานวน 107,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01

รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ (กลุม่ ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ
10 และ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ ส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการบริษัท)
7.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่ นที่ 2 (RS-W2)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 2 (RS-W2) ได้ รับอนุญาตให้ เริ่ ม
ซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 14 มิ ถุน ายน 2553 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
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 ษัทที่ มีรายชื่ อปรากฏในสมุด
ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2553
แล ะรวบ รวม ราย ชื่ อ ต าม ม าต รา 225 ขอ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิ ธี ปิ ด สมุด ทะเบี ย นในวัน ที่ 13
พฤษภาคม 2553 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น
ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คดิ มูลค่า

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ ในการซื อ้ หุ้ น
สามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท
ทั ง้ นี ร้ าคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอั ต ราการใช้ สิ ท ธิ อ าจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

4 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อก (วั น ที่ อ อกคื อ วั น ที่ 20
พฤษภาคม 2553 วันที่ครบกําหนดและวันใช้ สทิ ธิ
ครั ง้ สุด ท้ ายตรงกั บ วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2557
ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ พ้นสภาพจากการเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในวัน ที่ 20 พฤษภาคม
2557)

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวัน
ทําการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน และธันวาคม
ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันที่ 30
มิ ถุ น ายน 2554 และวั น กํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ
ครัง้ สุดท้ าย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โดยมีรายละเอียดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ดังนี ้
รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
จํานวน
ของบริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (RS-W2)
(หน่ วย)
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ -ไม่มี- ราย
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2554 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ -ไม่มี- ราย
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ - 2 - ราย
38,000
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ - 10 - ราย
9,065,700
ครัง้ ที่ 5 วันที่ 28 มิถนุ ายน 2556 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ - 29 - ราย
62,108,688
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ - 25 - ราย
15,821,612
ครัง้ ที่ 7 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จํานวนผู้ใช้ สทิ ธิ - 285 - ราย
52,657,618
ทั ง้ นี ้ มี ผ้ ู มาใช้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ทั ง้ หมดจํ า นวน 139,691,618 หน่ ว ย และ
มี ผ้ ู ที่ ไ ม่ ม าใช้ สิ ท ธิ จํ า นวน 308,651 หน่ ว ย ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให้ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ที่ ไม่ ม าใช้ สิ ท ธิ ในครั ง้ สุด ท้ า ย (วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2557) จะพ้ น สภาพจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
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7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีอํานาจในการ
พิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว
โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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8. โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริ ษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริ หาร
(Executive Board)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance Committee)

ฝ่ ายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(CEO)

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Development Committee)

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

การเงินและบัญชี

สํานักกฎหมาย

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

(Human Resource and Administration)

(Finance & Accounting)

(Legal Office)

(Television)

สื่อสารองค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ หารลูกค้ าองค์กร

ธุรกิจสื่อวิทยุ

(Corporate Communication)

(Information Technology)

ภาพลักษณ์องค์กร
(Corporate Branding)

(Corporate Client Management)

(Radio)

ธุรกิจบรอดคาสท์

ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม

ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง

(Broadcast Business)

(Event Management)

(Music Distribution)
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โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการ
รวมทัง้ หมด 7 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท่ าน โดยมีรายนามดังต่ อไปนี ้
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

3. นายดามพ์ นานา
4.
5.
6.
7.

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์

8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
9. รศ. วิทยา ด่านธํารงกูล

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ ษั ท กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง กรรมการจากภายนอกที่ ไม่ ได้ มี ตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้บ 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 ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้ อง*ด้ วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้ าง/ที่ ปรึ กษาที่ ได้ รับเงิน เดือน
ประจํ า/ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดี ย วกัน *** หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทัง้ ในปั จ จุบัน และในช่ ว งเวลา 2 ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่ เป็ นบิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
หรื อบริษัทย่อย
(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจ
ทุกประเภท ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่า
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อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการ
ให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 ระดับนัยสําคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้ าน
บาท หรื อ ≥ 3 % ของ NTA ของบริ ษัท แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า ทังนี
้ ้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้ รวมรายการที่เกิดขึ ้น
ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทํารายการในครัง้ นี ้ด้ วย
(ข) กรณี ที่มี ลกั ษณะความสัมพันธ์ ตาม (ก) กับนิ ติบุคคล บุคคลที่ ถือว่าเข้ าข่ายไม่
อิ ส ระ ได้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้ น กรณี เป็ นกรรมการอิ ส ระ/
กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรื อ partner ของนิตบิ คุ คลนัน้
(ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ ตาม (ก) และ (ข) : ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อน
ได้ รับการแต่งตัง้
(ง) ข้ อ ยกเว้ น : กรณี มี เหตุจํ า เป็ น และสมควร ซึ่ง มิ ได้ เกิ ด ขึ น้ อย่ า งสมํ่ า เสมอและ
ต่ อ เนื่ อ ง กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี ค วามสัม พั น ธ์ เกิ น ระดับ
นั ย สํ า คั ญ 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 ได้ ต้ อ งเป็ นมติ เป็ 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 อ ดํ า รงตํ า แหน่ งต่อ อี ก วาระหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ดงั กล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
เลือกตังกรรมการด้
้
วย
(5) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(6) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระที่ มี คุณ สมบัติตามข้ อ (1)-(6) อาจได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ให้ ตัดสินใจในการดําเนินกิ จการของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ ( collective decision )ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดํารง
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ตําแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนันได้
้ รับในแบบ filing แบบ 56-1
และแบบ 56-2 ด้ วย
หมายเหตุ
* ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
** กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ทําหน้ าที่รับผิดชอบเยี่ยง
ผู้บริ หาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เว้ นแต่แสดงได้ วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอื่น
*** บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริ ษัทย่อยตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไปที่มีบริ ษัทใหญ่เป็ นบริ ษัทเดียวกัน

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุ
การ สองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2546 เมื่ อวัน ที่ 13 มกราคม 2546 ได้ มี ม ติ กํ าหนด
ขอบเขตอํ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ไว้ ดังนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํานาจหน้ าที่
จัดการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และมี
อํานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งให้ เป็ นกรรมการบริ หารหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใด
เพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัทได้ เว้ น
แต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ทังนี
้ ้กําหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่
เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
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(ค) การทํ า แก้ ไข หรื อเลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่า กิ จการของบริ ษั ท ฯ ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรื อประกาศตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ ต้องได้ รับ
มติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ ของบริ ษั ทจด
ทะเบียน หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้ รับการพิจารณากลัน่ กรอง
แล้ วและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ
จะต้ องพร้ อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้ แก่บริ ษัทฯ และมีความเข้ าใจหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหม่ทางบริ ษัทฯ มีกระบวนการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
และการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ กรรมการใหม่มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมินผลการทํ างานของคณะกรรมการบริ ษั ท
ประจําปี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเป็ นการตรวจสอบการทํางานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ
เพื่อทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทังลงคะแนนเสี
้
ยงชี ้ขาดในกรณีที่
ที่ ประชุมคณะกรรมการมี การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทํ าหน้ าที่ เรี ยก
ประชุมคณะกรรมการ และเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท รวมถีงปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎหมายซึง่ กําหนดไว้ เฉพาะให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557
รายนามคณะกรรมการ
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
3. นายดามพ์ นานา
4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

ตําแหน่ ง
จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
ประธานกรรมการ
5/5
5/5
กรรมการ
5/5
กรรมการ
กรรมการ
5/5
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5.
6.
7.
8.
9.

นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

5/5
5/5
5/5
4/5
5/5

ทัง้ นี ้ พลเอก ไพโรจน์ พานิ ชสมัย ไม่ ได้ เข้ าร่ วมการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครัง้ ที่
3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากติดภาระกิจเร่งด่วน
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 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 ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษั ท โดยเป็ นผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต เลขทะเบี ยน 966 รั บตรวจสอบบัญ ชี
บริษัทต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ตลอดจนการกํากับดูแลกิจการ
(ข) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอนผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีบริ ษัท
ประจําปี รวมถึงประเด็น ดังนี ้
 พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของผู้ สอบบั ญ 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 ิของฝ่ ายตรวจสอบกลางให้ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
(ง) พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบกลาง
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(จ) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ระบบการควบคุม ภายใน และ การตรวจสอบภายในที่ มี ค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึง
ประเด็น ดังนี ้
 ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง และพิจารณาความดีความชอบของ
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้เพื่อให้ หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้ จริ ง
 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 สุดต่อบริ ษัทฯ
(ญ) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปั ญหา หรื อ ข้ อจํากัดที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(ฎ) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ อง
ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังนี ้
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี ้
o ความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
o การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
o ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
o รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
o ความเห็ น หรื อ ข้ อ สังเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
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 รายการอื่นที่ เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และ

ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริ หาร ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้
ข้ อมูล หรื อ เข้ าร่วมประชุมได้
(ฐ) การปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายพิศษิ ฐ์ ดัชณาภิรมย์
2. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
3. รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

หมายเหตุ นายดนัยศิฏ์ เปสลาพันธ์ ได้ ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(ก) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการ รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กําหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึง่ 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 จํ าเป็ น ต้ องสรรหากรรมการอิสระใหม่
หรื อไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
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o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ

พิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
 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
กรรมการของบริษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้น
 เสนอชื่อให้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ซึง่ จะนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
(ค) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(ง) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ
(จ) พิ จ ารณาการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ใหม่ (หรื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น ) ให้ แก่
กรรมการ และพนักงาน โดยให้ เงื่อนไขต่างๆจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่ อให้ เกิ ด การสร้ างมูลค่าเพิ่ ม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่ มี
คุณภาพได้ อย่างแท้ จริ ง แต่ในขณะเดียวกันต้ องไม่สงู เกินไปและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
3. นายดามพ์ นานา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. นายคมสันต์

เชษฐโชติศกั ดิ์

กรรมการ

หมายเหตุ นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้หรื อให้ ก้ ูยืมเงิน หรื อ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิ น รวมตลอดถึ งการเข้ า เป็ น ผู้คํ า้ ประกัน หรื อ การชํ า ระหรื อ ใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน
กว่า 100 ล้ านบาท หรื อจํานวนเทียบเท่า
(ข) มี อํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ท ฯ ในตําแหน่ งที่ ไม่สูงกว่าตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (เดิมใช้ ชื่อตําแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ)
(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
(ง) จัดตังโครงสร้
้
างองค์ กรและการบริ หาร และกรรมการบริ หาร โดยให้ ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างของพนักงาน
ของบริ ษัทฯ
(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและ
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ โดยสอดคล้ องกั บ นโยบาย และแนวทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ แถลง
ต่อคณะกรรมการ
(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 คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ผู้รับ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการบริ ห าร
สามารถอนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่ น ใด (ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ฯ และตามที่ สํานัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิการเข้ าทํารายการที่เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการมี
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อํานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารได้ ตามที่จําเป็ น
หรื อเห็นสมควร
8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
2. นายดามพ์
นานา
3. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

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

คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการในเรื่องการบริ 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 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
2. นายดามพ์
นานา
3. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ ลาออกจากกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
โดยกําหนดให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เสนอแนวทางหรื อนโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
(ข) ทบทวนหรื อปรับปรุงแนวทางหรื อนโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัท
(ค) ให้ คําแนะนําด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท
(ง) ดูแลให้ กรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิบตั งิ านตามนโยบายด้ านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
8.1.7 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ณ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นางพรพรรณ
2. นางสาวประอรศรี
3. นางสาวปรางทิพย์

เตชรุ่งชัยกุล
อุดมผล
ไทรเล็กทิม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ แต่งตังนางสาว
้
ประอรศรี อุดมผล เป็ นกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแทนนางนภาพร ตรี พยัคฆ์ ซึง่ ได้ ลาออกไป

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

นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
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 2557 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7
ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
นายดามพ์ นานา
นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
นายศุภชัย นิลวรรณ
นางสาวชุตมิ า ทิชาชาติ

หมายเหตุ

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

1. ผู้บริ หารหมายถึง ผู้บริ หารตามนิยามของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ (กลต.)
ที่ สจ.14/2540
2. นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์ ได้ ลาออกจากการเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2546 เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2546 และครั ง้ ที่
2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห าร (เดิ ม ใช้ ชื่ อ ตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการผู้จัด การ) โดยกํ า หนดให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
มีอํานาจอนุมตั ิในการดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริ ษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 25 ล้ านบาท หรื อจํานวนเทียบเท่า ทังนี
้ ้ การ
อนุมตั ิการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ
ในหรื อเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ รายการหรื อเรื่ องที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ ้นกับบริ ษัทฯ
และบริ ษั ท ย่อย ในกรณี ดังกล่า ว รายการหรื อ เรื่ องดังกล่า วจะต้ องนํ าเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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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
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
นํารายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
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 นผู้ได้ รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคล
ซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
บริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั คือ นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัยกุล เพื่อให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตาม
ห ลั ก การกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) ของตล าดห ลั ก ท รั พ ย์
แห่งประเทศไทย
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ชื่อสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งาน

8.4

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
44 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สถิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) ปี 2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ไม่มี
ไม่มี
2547 – ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
2551 – ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

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

จํานวน (ท่ าน)
9
3

ปี 2557
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียดค่ าตอบแทน
905,000
ค่าตอบแทนประจําและเบี ้ยประชุม
1,788,250
ค่าตอบแทนประจําและเบี ้ยประชุม
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจํา และ เบี ้ยประชุมรายกรรมการบริ ษัทดังนี ้
ลําดับ

รายนามกรรมการบริษัท

ปี 2557
ค่ าตอบแทนประจํา (บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)

1

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

-

125,000

2

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

-

100,000

3

นายดามพ์ นานา

-

100,000

4

นายดนัยศิษฎ์ เปสลาพันธ์

-

100,000

5

นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ

-

100,000

6

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

-

100,000

7

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

-

100,000

8

พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

-

80,000

9

รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล

-

100,000
905,000

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ ป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่กรรมการของบริ ษัทฯ ตามมาตรา 90
ของพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวมเงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องที่จ่าย
ให้ กับ กรรมการซึ่ง ดํ ารงตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย) และการเป็ น กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ได้ รับ
ค่าตอบแทน

ข) กรรมการบริ หารและผู้บริ หารของบริษัทฯ

รายการ
กรรมการบริหาร
ผู้บริหาร

จํานวน
(ท่ าน)
4
7

ปี 2557
จํานวนเงิน
รายละเอียดค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
87.54
เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ

ในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับผู้บริ หาร 6 ราย จํานวน
เงินรวมประมาณ 1.78 ล้ านบาท
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8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
ไม่มี

บุคลากร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 กลุ่ ม บริ ษั ทฯ มี จํ า นวนพนั ก งานทั ง้ หมด 1,200คน
ประกอบด้ วยพนักงานใน บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) 1,032คน และบริ ษัทในเครื อ 168 คน
และได้ จ่ายผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 654ล้ านบาท โดยเป็ นผลตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โบนัสและค่าใช้ จ่ายบุคลากรอื่นๆ ตลอดจน มีเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับ
พนักงาน จํานวนเงินรวมประมาณ 19ล้ านบาท
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. บริ ษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็ นปั จจัย
สําคัญ ที่สุดที่ จะผลักดันให้ องค์ กรบรรลุส่เู ป้าหมายได้ จึงกําหนดให้ มีแผนงานและมีการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปี ไว้ อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดับ
คือ การพัฒ นาองค์กร(Organization Development) การพัฒ นาอาชี พ (Career Development)
และการฝึ กอบรมและพัฒนา(Training Development)
1.1 การพัฒนาองค์กร ได้ สง่ เสริ มการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุม่ บริ ษัท
อาร์ เอส จํากัด(มหาชน) ตังแต่
้ ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day
1.2 การพั ฒ นาอาชี พ ของพนั ก งาน ได้ กํ า หนดเส้ น ทางความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ
(Career Path) และกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง/ปรับระดับตําแหน่ง (Promotion Path)
1.3 การฝึ กอบรมและพัฒ นาพนักงาน ได้ กําหนดแนวทางการพัฒ นาโดยใช้ กรอบของ
ความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสํารวจความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
(Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทังในส่
้ วนของการส่งไปฝึ กอบรมภายนอก (Public Training)
และจัดฝึ กอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทังด้
้ านการพัฒนาความรู้ (Knowledge
Development) การพั ฒ นาทั ศ นคติ (Attitude Development) และการพั ฒ นาทั ก ษะ (Skill
Development) เช่น หลักสูตร Getting through a Revolution, Leading a Revolution, Positive
Thinking, Conflict Management ผ่านรูปแบบของ Management Theatre ซึง่ จัดการอบรมให้ กบั
พนัก งานตัง้ แต่ ระดับ PG2 ถึ ง 6 อี ก ทัง้ ยังจัด การอบรมในหลัก สูต ร Service Mind & Effective
Communication ซึ่ ง เป็ นหลัก สูต รที่ ช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะด้ า นการสื่ อ สารและการให้ บริ ก ารของ
พนักงาน นอกจากนี ้ ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย อ้ างอิงตามกฎหมาย
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ด้ านความปลอดภัย ได้ แก่ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม,
หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริ หาร, หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ
หัวหน้ างาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบ่งปั น
ความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานที่เข้ าร่ วมได้ ตามความสนใจ ใน
รู ปแบบ การบรรยายพิเศษ โดยผู้บริ หารและวิทยากรที่มีประสบความสําเร็ จจากองค์กรภายนอก
ต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่ อง เทคนิคการยื่นแบบภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาให้ ได้ ประโยชน์ทาง
ภาษีสงู สุด เป็ นต้ น
2. บริ ษั ท ให้ ความสํ า คัญ กั บ การสร้ างความผู ก พั น (Engagement) ของพนั ก งานในองค์ ก ร
มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ เป็ นต้ น
3. บ ริ ษั ท มุ่ งเน้ น ใน การสร้ างจิ ต สํ า นึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility - CSR) กับพนักงานและเพื่ อเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ ขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดย
ส่งเสริ ม และจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมเดิน – วิ่งไมโครมารธอน
Mega Go Glow Run 2014 เพื่อหารายได้ มอบให้ กบั มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์
4. นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน
โดยการให้ ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้ มีกิจกรรมการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและ
ฝึ กซ้ อมหนีไฟ ประจําปี
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยให้ ความสําคัญต่อระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้ นการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ ดําเนินการตามนโยบาย
อย่างมี ประสิทธิ ภาพ เพื่ อประโยชน์ ระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทัง้ มุ่งเน้ นเรื่ องความโปร่ งใสในการ
ดําเนินกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูล และการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทได้ รับการจัดอันดับที่ Very Good CG Scoring จากผลสํารวจการ
กํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจําปี พ.ศ. 2557
สรุปการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2557 ดังนี ้
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯอย่างเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษร และจัด ให้ มี ก ารพิ จารณาทบทวนนโยบายการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีแ ละคู่มื อ
จรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ และบริ ษัทฯได้ เผยแพร่ ให้ กรรมการและพนักงานเพื่อใช้ อ้างอิงและถือปฏิบตั ิ รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็ปไซต์ภายในของบริ ษัทฯ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ได้ มี ก าร
พิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของ
กลุม่ บริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ 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 ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด ใน ปี 2557 บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึง่ กรรมการทุกท่าน ที่
อยูใ่ นตําแหน่งได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ น พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
เนื่องจากติดภาระกิจเร่งด่วน (รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าประชุมผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดได้ ที่รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น)
บริ ษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตั ิกบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
ทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน ซึง่ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ในปี 2557 บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อ
14 วัน แล้ วแต่กรณีที่กฎหมายกําหนด
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมทังข้
ต่างๆ ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในแต่ละวาระมี
หลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ นอกจากนัน้ บริษัทฯได้ เผยแพร่
้
และภาษาอังกฤษไว้ ที่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ เอกสารประกอบการประชุม ทังภาษาไทย
Website ของบริ ษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm
และ http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm ก่ อ นวัน ประชุม ไม่ น้ อยกว่ า 30 วัน
และ เผยแพร่ รายงานประจําปี ไว้ ที่ Website ของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ถือหุ้น ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จดั ในปี 2557 ได้ นําไป
post ไว้ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ได้ จดั การประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อน
เริ่ มประชุม ประธานในที่ประชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความคิดเห็น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และ
สนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ รายงาน
การประชุมถูกจัดทําขึ ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่กฎหมายกําหนด และ มีระบบ
การจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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ในปี 2557 บริ ษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ น
ปั จ จุบัน ผ่า นเว็ บ ไซต์ และไม่ มี ก ารลิ ด รอนสิท ธิ ของผู้ถื อ หุ้น ในการศึก ษาสารสนเทศของบริ ษั ท ฯ
ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ และการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ไม่แจกเอกสารที่ มีข้อมูลสําคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และไม่จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย
เป็ นต้ น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ข้ อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ส่งคําถามล่วงหน้ าก่ อนวัน ประชุม โดยส่งคํ าถามผ่า น
เว็บไซต์ ของบริ ษั ท ฯ หรื อส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งการให้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นและการ
ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทฯเสนอให้ มอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระซึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผ้ ถู ื อหุ้นจํานวน 4 ราย มอบฉันทะให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ให้ ออกเสียงแทน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลถึงผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้ กํ าหนด
กฎเกณฑ์ที่ชดั เจนล่วงหน้ าสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอ และบริ ษัทฯมี
กําหนดวิธีการให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีผ้ เู สนอชื่อบุคคล
้ นกรรมการ
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่
ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ
บริ ษั ท ผู้ บริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ างของบริ ษั ท ฯ รายงานรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งของ
ผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการโดยส่งข้ อมูลให้ แก่สํานักกฎหมาย เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ ให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯที่อาจมีความ
ขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯโดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมการและ
ผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัทฯไม่ให้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
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ดังรายละเอียดที่ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัท
กํ า หนดให้ ในการทํ า รายการระหว่า งกัน นัน้ จะต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดที่ เกี่ ย วข้ อ งของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังรายละเอียดที่ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อมาตรการ หรื อขันตอนการอนุ
้
มตั ิการ
้ ปี 2551 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายห้ ามกรรมการและ
ทํารายการระหว่างกัน ตังแต่
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง(**)ซือ้ ขายหุ้น บริ ษั ท ฯ ในช่วง 3 สัป ดาห์ ก่ อนงบการเงิน เผยแพร่ และ 2 วัน หลัง
เปิ ดเผยงบการเงิน
บริ ษัทกําหนดข้ อห้ ามไม่ให้ มีการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรื อทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯหรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้
ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณ และได้
เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่มีหน้ าที่รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ทัง้ ผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่
พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก ได้ แก่ คู่แข่ง เจ้ าหนี ้
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากบริ ษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม ซึง่ ให้ ความสําคัญอย่างสมํ่าเสมอ (ดูตวั อย่างในหัวข้ อบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษัทอาร์ เอส เป็ นต้ น ยึดถือเป็ นแนวทางในการ
้
บตั ติ อ่ บริษัทฯ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและมีจริยธรรม ทังการปฏิ
และผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ส่วนเนื ้อหาของคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัทฯ ครอบคลุมในเรื่ อง
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึง่ ได้ แก่
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ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม โดย
คํานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนดําเนิน
ธุรกิจและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิภายใต้ กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง อย่าง
ครบถ้ วน รวมถึ ง มุ่ง มั่น ผลัก ดัน ให้ เกิ ด กระแสพัฒ นาคุณ ภาพของสัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ทัง้ ที่
ดําเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อย่างจริ งจังและต่อเนื่องให้ แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีทําประโยชน์ให้ กบั ชุมชน
และสังคม รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่วมสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคมอย่าง
สมํ่าเสมอ อันก่อให้ เกิดวัฒ นธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และติดตาม
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานของบริ ษัทฯอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิตาม
นโยบายเกี่ ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน บริ ษั ท ได้ สนับสนุน ให้ มีกิจกรรมรณรงค์ การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้ คุณ ค่าในองค์ กร (ดูตัวอย่างในหัวข้ อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ลูกค้ า
บริ ษัทฯมุง่ มัน่ ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกค้ าของบริษัทฯ และ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้ บริ การ ดูแล ชี ้แจงข้ อ
สงสัย และแก้ ไขปั ญหาต่างๆให้ กบั ลูกค้ า
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ บริ หารงานด้ วยความรู้ความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผลการดําเนินงานที่
ดี โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในปั จจุบนั และอนาคต ตลอดจนให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
และควบคุมดูแลให้ เป็ นที่มนั่ ใจได้ ว่า ได้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
พนักงาน
้ ณค่าของพนักงานจึงถือเป็ น
บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็ นสมบัติอนั มีค่าของบริ ษัทฯ ดังนันคุ
เรื่ องสําคัญ ซึง่ บริ ษัทฯจัดให้ มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และกลุ่มบริ ษัท
อาร์ เอส ให้ ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มี
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ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯจัดให้ มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน และจัดให้ มีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสมํ่าเสมอ
บริ ษั ทฯส่งเสริ ม ให้ มี การฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่พ นักงาน กรรมการ และผู้บริ หาร เป็ น ต้ น
(ดูตวั อย่างในหัวข้ อบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
คู่ค้าและเจ้ าหนี ้
บริษัทฯตังมั
้ น่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต และ เที่ยงธรรมต่อคูค่ ้ า โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษั ท ฯ และอยู่บนพื น้ ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่ เป็ น ธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงความ
ลําเอียง หรื อสถานการณ์ ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่ และถือปฏิบตั ิ
้ สนับสนุนการทุจริ ต
ตามสัญญา เงื่อนไขตามข้ อตกลง และหน้ าที่ที่พึงมีตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ รวมทังไม่
และการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
คู่แข่ ง
บริษัทฯส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่
คูแ่ ข่งอย่างมืออาชีพ
คุณธรรม
บริ ษั ทฯมุ่งมั่นกระทํ าในสิ่งที่ ถูกต้ อง ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตรงไปตรงมา
ภายใต้ กฎหมาย และกฎระเบียบของบริ ษัทฯ โดยถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี ้ในทุกกิจกรรมและใน
การตัดสินใจในทุกเรื่ องของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจะดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์และคํานึงถึงความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯไม่มีการกีดกัน หรื อไม่ให้ สิทธิพิเศษ หรื อเลือกปฏิบตั ิแก่ผ้ ูหนึ่งผู้ใด เนื่องจากความ
แตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทังไม่
้ เกี่ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ทรัพย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารพิจารณาทบทวน และปรั บ ปรุ งคู่มื อจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558
ได้ มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมตั ิคมู่ ือจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯ และประกาศลงใน
ระบบ Intranet ของบริ ษัทฯ รวมถึง ใช้ เป็ นข้ อมูลในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้ พนักงานทุก
ระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กําหนดอย่าง
เคร่งครัด
บริ ษัทฯมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิตามที่กําหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯอย่างเคร่งครัด ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญและที่มีผลกระทบด้ านลบอัน
อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้ เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
บริ ษัทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างเสริ มผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั กิจการโดยการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส และ
รับฟั งความเห็น ข้ อร้ องเรี ยน หรื อ ข้ อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรื อประพฤติ
มิ ชอบของบุคคลในองค์ กรทัง้ จากพนักงานเอง และ ผู้มี ส่วนได้ เสีย อื่น ผ่านทางการพบผู้บริ หาร
หน่ ว ยงานตรวจสอบกลาง หน่ ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ เลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อผ่ านไปยังคณะกรรมการบริ ษั ทโดยตรง โดยทางเว็ บไซต์ http://www.rs.co.th/investor.html
ทางโทรศั พ ท์ หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ต่ อ 1505 หรื อ ติ ด ต่ อ โดยตรงตาม
หน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้ มีการรวบรวมและตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้
และรายงานต่อคณะกรรมการ
สําหรับคําร้ องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ ย ง การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุก ารบริ ษั ท จะเป็ น ผู้รับ เอกสารและสรุ ป
ประเด็นต่างๆทัง้ หมดเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ นความลับเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยน
และเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริหาร และ ระดับปฏิบตั งิ าน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารไว้ อย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สิน และ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุม
และ ประเมิ น ผลออกจากกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด การถ่ ว งดุล และตรวจสอบระหว่ า งกัน อย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริ ษัทฯ มี ฝ่ายตรวจสอบภายในทํ าหน้ าที่ ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิ จกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ (Compliance Control)
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ยกลั่น กรองรายละเอี ย ดโดย
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้ ในระเบียบของแต่ละคณะ
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ ยกเว้ น คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประธานกรรมการไม่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทัง้ ยังกํ าหนดให้
กรรมการอิสระเป็ นประธานของแต่ละคณะด้ วย ยกเว้ น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปั จจุบนั บริษัทฯ
มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในหัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
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
คณะกรรมการบริ ษั ทเห็ นว่า นายพิ ศิษ ฐ์ ดัชณาภิรมย์ เป็ นกรรมการอิสระที่ มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญด้ านบัญชีและการเงิน จึงได้ แต่งตังให้
้ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ สิ น้ จํ า นวน 5 ครั ง้
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านที่ อยู่ในตําแหน่งได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครัง้ ยกเว้ น พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัยขาดประชุม 1 ครัง้ เนื่องจากติดภารกิจกะทันหัน
และรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ อีกทังในการประชุ
้
ม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารประชุม ร่ ว มกัน ระหว่า งคณะกรรมการตรวจสอบกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ บู ริ หารอยู่ 1 ครัง้
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณ วุฒิ ทัง้ หมดจํ านวน 3 ท่าน ซึ่งมี
สมาชิ ก ที่ เป็ นกรรมการอิ ส ระทั ง้ หมด จํ า นวน 3 ท่ า น โดยกรรมการอิ ส ระ 1 ใน 3 ท่ า น
เป็ นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ
มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ)
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังสิ
้ ้น
จํานวน 2 ครัง้ ซึง่ กรรมการทุกท่านที่อยูใ่ นตําแหน่งได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ทุกครัง้ และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
ในระหว่างปี 2557 สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ดงั ต่อไปนี ้
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1. พิ จ ารณาสรรหาและคัด เลื อ กบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ แ ละความเหมาะสมเพื่ อ ดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
2. พิ จ ารณาทบทวนและอนุ มั ติ ก ฎบั ต รของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนเรื่ องค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ
5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประจําปี 2557
7. รายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดัง กล่ า วมี ค วาม
เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียในระยะยาวแล้ ว
 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณ วุฒิ จํ านวน 4 ท่าน รายนามคณะกรรมการ
บริหาร ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ
โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 12 ครัง้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ หมดจํานวน 3 ท่าน (ดูรายละเอียดใน
หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ)
โดยในปี 2557 บริ ษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อวางแผน ทบทวน
ระบบ หรื อประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 1 ครัง้
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล อนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน โดย
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คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังหมดจํ
้
านวน 3 ท่าน (ดูรายละเอียดในหัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ มีการพิ จารณาทบทวน ปรับปรุ ง
นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และคู่มื อ จรรยาบรรณของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ และติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน รายนาม
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หน้ าที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดูรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังให้
บริ ษั ท ซึ่งปั จจุบัน คื อ นางพรพรรณ เตชรุ่ งชัย กุล เพื่ อให้ ก ารดํ าเนิ น การของบริ ษั ท ฯเป็ น ไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีบทบาทหน้ าที่หลัก ดังนี ้
 ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมาย ด้ านบัญชีและภาษี และกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่คณะกรรมการ
จะต้ องทราบ
 ปฏิบตั หิ น้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
 ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
 ประสานงานและสื่ อสารทางด้ านงานผู้ลงทุน สัม พัน ธ์ และหน่ วยงานต่า งๆ เช่ น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีความรู้ทงทางด้
ั้
านบัญชีและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ู
ที่ ทํ า งานสนั บ สนุ น งานของเลขานุ ก ารบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เข้ า ร่ ว มอบรมคอร์ ส
Company secretary Pragram (CSP) ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย(IOD)
นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ทางสํานักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้
เป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อบังคับ หรื อ กฎหมายอี ก ด้ วย แต่ไม่ ได้ จัด ตัง้ เป็ น หน่วยงานกํ ากับ การ
ปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทมี กํ าหนดประชุมโดยปกติอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และ มี การประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ ลว่ งหน้ า โดยมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม โดยประธานกรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
โดยพิจารณาให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สําคัญได้ ถกู บรรจุเข้ าวาระการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว และ กรรมการแต่
ละท่านมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริ ษัทสามารถ
เข้ า ถึ งข้ อ มูล ที่ จํ า เป็ น ได้ จ ากประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ทัง้ นี ก้ รรมการอิส ระ/กรรมการตรวจสอบ
(นิยามและคุณสมบัติดรู ายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ) จะเข้ าร่ วมประชุมทุก
ครัง้ โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวมทัง้ สิ ้นจํานวน 5 ครัง้ โดยการ
ประชุมจัดที่ สํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ ทุกครัง้ ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตําแหน่งได้ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทุกครัง้ ยกเว้ น พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ที่ขาดการประชุม 1 ครัง้
อันเนื่องมาจากติดภารกิจเร่งด่วน
ในกรณี ที่ มีกรรมการท่ านใดเป็ น ผู้มี ส่วนได้ เสียอย่างมี นัย สําคัญ ในเรื่ องที่ กํ าลังพิ จารณา
กรรมการท่านนันจะไม่
้
เข้ าร่วมการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการร่วมด้ วย และให้ แจ้ งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจํ า ทุ ก ปี ตามแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แบ่ ง ออกเป็ น การ
ประเมิ น ผลเป็ นรายบุ ค คลโดยตนเอง และการประเมิ น ผลคณะกรรมการทั ง้ คณะ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพ
การทํางานของคณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ดียิ่งขึ ้น
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องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้ วย โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้ าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
อีกทังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนให้ ความเห็นในการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะถูกประเมินตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด และประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่ เป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้ เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2557 เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญ หาเพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป และผลการปฏิบตั ิงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารประจําปี 2557 ได้ ถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระเท่านัน้ เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังจัดให้ มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การจ่ ายค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2546 ได้
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯสําหรับ
ผู้บริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯและผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริ หารแต่ละท่าน ส่วนการประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทนกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิน ผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ
นํ าเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ และผลการปฏิ บัติงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งเป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้ (รายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ)
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการเดิมซึง่ ได้ รับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม่ให้
รู้ จัก บริ ษั ท ฯ และบรรยายสรุ ป แผนธุรกิ จของบริ ษั ท ฯ ผลประกอบการ กลยุท ธ์ สภาพการแข่งขัน
วิสัยทัศน์ ค่านิ ยมองค์ กร นโยบายกํ ากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณธุรกิ จ รวมทัง้ ข้ อมูลอื่น ๆที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะเสริ มสร้ างและพัฒนาความรู้ ใหม่ๆให้ กบั กรรมการและ
ผู้บริ หาร โดยสนับสนุนให้ เข้ ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกค่าใช้ จ่าย (ดูรายละเอียดในหัวข้ อรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มี
อํานาจควบคุมบริษัท)
แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ สนับ สนุน ให้ มี การจัด ทํ าแผนสื บทอดตําแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้ การ
ดําเนิ นงานของบริ ษัทฯเป็ นไปได้ อย่างราบรื่ น นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีโครงการ
สําหรับพัฒนาผู้บริ หาร ซึ่งเป็ นการเตรี ยมให้ พร้ อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง(**) ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร มีขนตอนดํ
ั้
าเนินการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาเสนอชื่อและ
คัดเลือกกลุม่ ผู้บริ หารซึง่ มีศกั ยภาพสูง เพื่อนํามาพัฒนาและเตรี ยมความพร้ อม
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการให้ มีการพัฒนาผู้บริหารกลุม่ ดังกล่าว
โดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
3. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อมาดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
สําหรับตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่มีการคัดเลือกแล้ วจะนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอมาว่า
มีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทได้ พร้ อม
ข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อแต่งตังต่
้ อไป
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งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวา่ ข้ อมูลของบริษัทฯ ทังที
้ ่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
ล้ วนมี ผลต่อกระบวนการตัดสิน ใจของผู้ลงทุนและผู้มี ส่วนได้ เสี ย ของบริ ษั ท ฯ จึงให้ ความสําคัญ
้
านช่องทางจากสื่อ
ต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทังโดยผ่
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการประชุม
พบปะระหว่างคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนทัว่ ไป เพื่อตอบข้ อ
ซัก ถามต่า งๆอย่ างเท่ า เที ย มกัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดให้ “ส่ ว นนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ” ทํ า หน้ า ที่
ติดต่อสื่ อสาร และ ให้ บริ การข้ อมูล ข่าวสาร และ กิ จกรรมต่างๆของบริ ษั ท ฯ แก่ ผ้ ูลงทุน สถาบัน
ผู้ถื อ หุ้ น นั ก วิ เคราะห์ ภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ ประชาชนทั่ว ไป ทัง้ นี ้ ผู้ล งทุ น สามารถติ ด ต่ อ
หน่วยงานดังกล่าวได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ต่อ 1503, 1505
Website : http://www.rs.co.th/investor.html
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/pages/Rs-ir/256459961140733
Account Twitter : https://twitter.com/RS_IR หรื อที่ e-mail address: kitsada@rs.co.th
นอกจากนีใ้ นรอบปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ผ่านกิ จกรรม
ต่างๆดังนี ้
 การจัดประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดยเปิ ด
โอกาสให้ นักวิเคราะห์ ได้ พบปะผู้บริ หารเพื่อตอบข้ อซักถามในประเด็นต่างๆ โดยเอกสาร
ประกอบการประชุมจะอยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 การเข้ าร่ วมงานที่จัดขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์ ในการพบปะนักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนต่างชาติ อาทิ งาน Thailand Focus 2014 งาน TISCO Corporate Day
และงาน Thanachart Exclusive Lunch Talk เพื่อแถลงผลการดําเนินงาน อีกทัง้ ยังเปิ ด
โอกาสให้ นกั ลงทุนได้ เข้ ามาพบปะพูดคุยกับผู้บริ หารระดับสูงที่บริ ษัทฯ เพื่อตอบข้ อสงสัยใน
ประเด็น ต่างๆอี กด้ วย โดยเอกสารประกอบการประชุมจะอยู่ในเว็บไซต์ ของบริ ษั ทฯ การ
จัด ทํ า แบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจํ า ปี (แบบ56-1) และ รายงานประจํ า ปี (แบบ56-2)
เผยแพร่ ทางระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ในส่วนของรายงานประจําปี จะจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้สนใจทัว่ ไปเป็ นประจําทุกปี
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9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ ต้ องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วิธีการสรรหากรรมการจะกระทํา
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนีย้ งั พิจารณาถึงความหลากหลายของ
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่ อประโยชน์ และการพัฒ นากิ จการของ
บริ ษั ท ฯ รวมทัง้ การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติห น้ าที่ จากนัน้ จึงนํ ารายชื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
ในการแต่งตังคณะกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียง
ข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(ข) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(ค) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการ
เลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
นโยบายโครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้ สอดคล้ องกับกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีความหลากหลายสําหรับผู้ที่จะมาทําหน้ าที่เป็ นกรรมการ
โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน และเพศ เป็ นต้ น
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (เป็ นกรรมการอิสระทัง้
3 ท่าน) และเป็ นกรรมการที่ เป็ นผู้บริ หาร 6 ท่าน ประวัติของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ ในหัวข้ อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท”
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ประธานกรรมการเป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และเป็ นตัวแทนของกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นอิสระ 1 ใน
3 ของกรรมการทังคณะ
้
ทําให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริ หารงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติ
ตามนิ ย ามที่ บ ริ ษั ท กํ า หนดขึน้ ดัง รายละเอี ย ดในหัว ข้ อ โครงสร้ างการจัด การของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่า นายพิ ศิษ ฐ์ ดัชณาภิรมย์ เป็ นกรรมการอิสระที่ มี ความรู้ และความ
้ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เชี่ยวชาญด้ านบัญชีและการเงิน จึงได้ แต่งตังให้
ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ กําหนดคุณ สมบัติที่ เหมาะสมของผู้ที่จะดํารงตําแหน่ งกรรมการ
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
ในคณะกรรมการของบริ ษัทให้ กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่
เกิน 3 บริ ษัท และให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่
เกิน 2 บริ ษัท ตลอดจนในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูง(**)ของบริษัทฯต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบ
บัญชีภายนอกที่บริ ษัทใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผู้บริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต.
ประสิทธิภาพในการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
การกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน รวมถึ งการจัด การให้ บ ริ ษั ท ฯ มี น โยบายการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี ระบบการ
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ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการดําเนินงานบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม
รวมทังมี
้ การติดตามผลการดําเนินงานในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารอย่างชัดเจน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ได้ มี ก าร
พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ และภารกิจของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวน
และอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์และภารกิจของบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
การกํากับดูแลฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ
จัดการความเสี่ยง และการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ มีการพิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริ หารความเสี่ยง และประเมินเรื่ องการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

้ คคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การเสนอชื่อและใช้ สทิ ธิออกเสียงแต่งตังบุ
ดําเนินการโดยฝ่ ายจัดการ ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป การเสนอชื่อและใช้ สทิ ธิออกเสียงดังกล่าวต้ อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่วม มีหน้ าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดที ี่สดุ ของบริ ษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนันๆ
้ และบริษัทได้
กําหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังนั
้ น้ ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ
ใช้ สทิ ธิออกเสียงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ หากเป็ นการ
ดําเนินการโดยบริษัทเอง
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทนัน้ ต้ องดูแลให้ บริษัทย่อย
มีข้อบังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้ องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึก
บัญชีให้ บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ ทนั กําหนดด้ วย ตลอดจน
กําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
ตลอดปี 2557 บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้ นเรื่ องต่อไปนี ้
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1. ไม่ได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารในส่วนที่ได้ รับจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทอื่น เพราะไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯ

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ บู ริหารฝ่ ายต่างๆ ให้ เข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือ
หลัก ทรั พ ย์ ในบริ ษั ท ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุต รที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกํ าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เป็ นข้ อกําหนดของกฎหมายแล้ ว บริษัทฯได้ มีนโยบายเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ครอบคลุมเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บริ ษั ทฯ ผ่านมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ วเมื่อวันที่ 1 มี นาคม 2549 และได้ มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี ซึ่งการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ิครัง้ ล่าสุดเป็ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดระเบียบข้ อบังคับในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไป
ใช้ ดงั นี ้
(1) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องรักษาความลับ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริษัทฯ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่นําความลับ และ/หรื อ
ข้ อ มูล ภายในของบริ ษั ท ฯ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์ แก่ ตนเองหรื อเพื่ อ
ประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ใด ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อม และไม่ ว่ า จะได้ รั บ
ผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(3) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัทฯ จะต้ องไม่ทําการซื ้อขาย โอนหรื อ
รับโอน หลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ และ/
หรื อเข้ าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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โดยข้ อกําหนดนี ้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ พนักงานคนใดฝ่ าฝื นในระเบียบดังกล่าวบริ ษัทฯ จะถือว่าได้ กระทําผิดอย่าง
ร้ ายแรงโดยอาจมีโทษตังแต่
้ ขนตั
ั ้ กเตือนด้ วยวาจาจนถึงขันให้
้ ออกจากงาน
ตังแต่
้ ปี 2551 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายห้ ามกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
(**)ซื ้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิ ดเผยงบการเงิน

9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้ กบั บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ซึง่ เป็ นสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557 สังกัด รวมทังบุ
้ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
ั ชีที่ผา่ นมา มีจํานวนเงินรวม
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
2.95 ล้ านบาท โดยเป็ นของบริษัทฯ จํานวนเงิน 0.82 ล้ านบาท และบริษัทย่อยรวมกัน จํานวนเงิน
2.13 ล้ านบาท

9.6.2 ค่ าบริการอื่นๆ
- ไม่มี -
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
10.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ทฯมุ่งมั่นกระทํ าในสิ่งที่ ถูกต้ อง ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตรงไปตรงมา
ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัทฯ โดยถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี ้ในทุกกิจกรรมและใน
การตัดสินใจในทุกเรื่ องของบริ ษัทฯ
10.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ทฯให้ ความสําคัญ ในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ ม นุษ ยชน โดยยึดมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทังหลั
้ กสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์
เกิดมาพร้ อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรื อ
ไม่ให้ สิทธิ พิเศษ หรื อเลือกปฏิบตั ิแก่ผ้ ูหนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านเชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ
ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทังไม่
้ เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
10.3 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัทฯ
และเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ในการผลักดันให้ องค์กรบรรลุส่เู ป้าหมายได้ ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงให้ การดูแล
และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย การเลิกจ้ าง ตลอดจน
กํ าหนดแผนงานในการจัดระดับการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ ได้ แก่ การพัฒ นาองค์ กร
(Organization Development) การพัฒ นาอาชี พ (Career Development) และการฝึ ก อบรมและ
พัฒนา (Training Development)
1.) การพั ฒ นาองค์ ก ร (Organization Development) บริ ษั ทฯได้ ส่ ง เสริ ม การสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ เช่น กิจกรรม RS Training ในระดับพนักงาน และ
ระดับผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
2.) การพัฒ นาอาชี พ ของพนัก งาน (Career Development) บริ ษั ท ฯได้ กํ า หนดเส้ น ทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) และกํ าหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนตําแหน่ง/ปรับระดับ
ตําแหน่ง(Promotion Path) รวมถึงมีการกําหนดชัว่ โมงการฝึ กอบรมทางการบริ หาร สําหรับกลุม่ ที่จะ
ขึ ้นดํารงตําแหน่งทางการบริ หารในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรี ยมพนักงานได้ ดําเนินการผ่าน
โครงการ Management e – Learning ซึ่งเป็ นการฝึ กอบรมและทดสอบแบบ On-Line ตามหัวข้ อ
ความสามารถทางการบริ หาร (Management Competency) ขององค์กร สําหรับผู้บริ หารระดับต้ น
และผู้บริหารระดับกลาง
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3.) การฝึ กอบรมและพัฒ นาพนัก งาน (Training Development) ได้ กําหนดแนวทางการ
พัฒนาโดยใช้ กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสํารวจความ
จํ า เป็ น ในการฝึ ก อบรม (Training Need) โดยมี วิ ธี ก ารพัฒ นาทัง้ ในส่ว นของการส่ ง ไปฝึ ก อบรม
ภายนอก (Public Training) และจัดฝึ กอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทัง้ ด้ านการ
พัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการ
พัฒ นาทักษะ (Skill Development) อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรด้ านการขายและการตลาด เรื่ อง
การนําเสนอเพื่อความสําเร็ จ (Presentation for Success) และ เรื่ องการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ และ
การพัฒ นาบุคลิกภาพในงานขาย เป็ นต้ น บริ ษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรม
การแบ่งปั นความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานที่เข้ าร่ วมได้ ตามความ
สนใจ ในรู ปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยผู้บริ หารและวิทยากรที่มีประสบความสําเร็ จจากองค์กร
ภายนอกต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่ อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี การจัด Talk Show ความรู้ด้าน
การลงทุน และกิจกรรมให้ ความรู้เรื่ อง LTF & RMF เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในปี 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริ มและพัฒ นาบุคลากรในด้ าน
ต่างๆที่สําคัญ ได้ แก่
1.) การตรวจสุขภาพประจําปี ให้ พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และ
เจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้ พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ ในราคาพิเศษ พร้ อมทัง้
อํานวยความสะดวกให้ โรงพยาบาลมาให้ บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสํานักงานของบริ ษัทฯ
2.) สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบตั เิ หตุหมู่
สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี พนักงานเสียชีวิต และกรณี บิดา
มารดา บุตร หรื อคูส่ มรสที่ชอบด้ วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
กรณีพนักงานอุปสมบท เป็ นต้ น)
3.) กิจกรรมในการสร้ างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร ได้ แก่ กิจกรรม
สังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์ ของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
เป็ นต้ น
4.) การจัดอบรมเรื่ องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ ทํางาน โดยการให้ ความรู้
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้ มีกิจกรรมการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมหนีไฟประจําปี
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10.4 ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ าและผู้บริโภค
บริ ษัทฯมุ่งมัน่ ในการสร้ างสรรค์และผลิตผลงานด้ านสื่อและด้ านบันเทิงทุกรู ปแบบ เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่ องให้ กับลูกค้ า จํ าหน่ายสิน ค้ าและให้ บริ การที่ มี คุณ ภาพกับลูกค้ าของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้ บริ การ ดูแล ชี ้แจงข้ อสงสัย และแก้ ไขปั ญหาต่างๆให้ กบั ลูกค้ า
10.5 บทบาทและความรับผิดชอบต่ อชุมชน สิ่งแวดล้ อม และสังคมส่ วนรวม
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดย
คํานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนดําเนิน
ธุรกิจและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิภายใต้ กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง อย่าง
ครบถ้ วน รวมถึ ง มุ่ง มั่น ผลัก ดัน ให้ เกิ ด กระแสพัฒ นาคุณ ภาพของสัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ทัง้ ที่
ดําเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อย่างจริ งจังและต่อเนื่องให้ แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีทําประโยชน์ให้ กบั ชุมชน
และสังคม รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่วมสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคมอย่าง
สมํ่าเสมอ อันก่ อให้ เกิ ดวัฒ นธรรมที่ ดีในองค์ กรต่อไป โดยในปี 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มี บทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ ดังนี ้
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กิจกรรม English Teach a Child ภายใต้ โครงการ 84 โรงเรี ยน ทําดีถวายในหลวง

แจ็ ค -จารุ พ งษ์ กล้ วยไม้ งาม ฑูต มูลนิ ธิรัก ษ์ ไทย / ศิลปิ น ค่าย Yes Music ในเครื อ บริ ษั ท อาร์ เอส
จํากัด (มหาชน) เชิญชวนบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษทังใหม่
้ และเก่า กับโครงการ English Teach a
child เพื่อมอบให้ เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ด้อยโอกาสทัว่ ประเทศ ภายใต้ โครงการ 84 โรงเรี ยน ทําดี
ถวายในหลวง ให้ น้องๆ ได้ ฝึกหัดภาษาอังกฤษ และเป็ นการปรับพื ้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อต้ อนรับการ
ก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียน (AEC)
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โครงการKamikaze Give & Share 2015 ปั นสุขปี ใหม่ ให้ น้อง ปี ที่ 2

ค่ายเพลงกามิกาเซ่ (Kamikaze) ในเครื อบริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) ภายใต้ โครงการ
Kamikaze Give & Share นําทีมโดย โฟร์ -มด, เฟย์ ฟาง แก้ ว, หวาย-ปั ญญริ สา, ขนมจีน-กุลมาศ,
แต๊ งค์ กิว้ -ศิลป์ ชนก, ป๊ อบปี -้ กวิน-ที เจ วงทรี ทูวัน, และ กลุ่มศิลปิ นวง NEWCOMER (นิวคัมเมอร์ )
เติร์ด-มาร์ ค-ปอร์ เช่-พาร์ ท-มาก่อนและปลื ้ม โดยครัง้ นีพ้ ลพรรคศิลปิ นกามิกาเซ่ยกพลพรรคกันไป
เลี ้ยงอาหาร และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมถึง บริ จาคเงินให้ กบั ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปั ญญา (บ้ านราชาวดีหญิ ง) โดยมี คุณวิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครอง(บ้ านราชาวดี
หญิง) เป็ นผู้รับมอบ
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กิจกรรม “ช่ อง 8 แชร์ ทู ชายด์ ” ปั นรัก “วันเด็ก” น้ องบ้ านนนทภูมิ
นําโดย ดร.องอาจ สิงห์ลําพอง กรรมการผู้อํานวยการสายงานสถานีโทรทัศน์ บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด
(มหาชน) พร้ อมด้ วยนักแสดง และผู้ประกาศข่าว อาทิ ฟลุค – จิระ ด่านบวรเกียรติ ,ลาล่า - ลูลู่
อาร์ สยาม (ลาล่า – ขวัญนภา เรื องศรี และ ลูลู่ – ดวงฤดี บุญบํารุง) ,ณฉัตร วัลเณซ่า เมือง
โคตรร ,เอี๊ยง รูกกี ้บีบี (สิทธา สภานุชาติ) ,ป๊ อบปี ้ ทรี ทวู นั (ชัชชญา ส่งเจริ ญ) ร่วมมอบเงิน เลี ้ยง
อาหารกลางวัน บริจาคของ สร้ างความสนุก และร่วมเลี ้ยงอาหาร ให้ กบั น้ องๆ 150 คน ที่ สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ บ้ านนนทภูมิ ปากเกร็ด
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กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2557
ใบเตย – กุ้ง ติดริบบิน้ แดงสัญลักษณ์ “วันเอดส์ โลก” ให้ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี

โครงการ “1 to 3blood เจ็บนีเ้ พื่อเธอ”
ชวนคนไทยรณรงค์สง่ ต่อความดี สร้ างกระแสเชิญชวนบริจาคเลือด ด้ วยการโพสต์ข้อความและภาพ
พร้ อมติดHashtag #1to3bloodเจ็บนี ้เพื่อเธอ ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย อาทิ Instagram (อินสตาแกรม)
facebook(เฟชบุค) ,fanpage (แฟนเพจ)
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จําหน่ ายธงมหิดล“วันมหิดล” ในโครงการ “ไลฟ์ อีส บิวตีฟ้ ูล – คลายทุกข์ สุขแบ่ งปั น” ช่ วย
ผู้ป่วยยากไร้

10.6 การจัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯส่งเสริ มให้ มีการรณรงค์และสร้ างจิตสํานึกให้ แก่พนักงานในการอนุรักษ์ และการใช้
ทรัพยากรและพลังงานต่างๆอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้ างสรรค์และสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริ ม รณรงค์ และปลูกจิตสํานึกร่ วมกันในการรู้ จกั ถึง
ประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทังการประหยั
้
ดไฟฟ้า โดยการปิ ด
สวิทซ์ไฟและเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกครัง้ ที่เลิกใช้ งาน ปิ ดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิ ดแอร์ ก่อนเลิกงานครึ่ งชัว่ โมง
การใช้ บนั ไดแทนการใช้ ลิฟท์ การประหยัดนํ ้า โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์
การประหยัดนํ ้ามัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสาร
ด้ วยตัวเอง รวมทังการประหยั
้
ดพลังงานอื่นๆในที่ทํางาน อาทิ การใช้ กระดาษให้ ครบทัง้ 2 ด้ าน เป็ น
ต้ น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ ความรู้ กับพนักงานอยู่เสมอแล้ ว ยังกระตุ้นโดยการจัด
กิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้ แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้ รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงาน
ในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สดุ อีกด้ วย
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10.7 รางวัลที่ได้ รับในปี 2557

คุณ พรพรรณ เตชรุ่ งชัย กุล ประธานเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ ายปฏิ บัติก าร รั บ รางวัล ”บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า น
นักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น ประจําปี 2557” (Outstanding Investor Relations Awards 2014). ภายใต้
โครงการ SET Awards 2014 ที่ ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยร่ วมกับวารสารการเงินธนาคาร
ุ และมอบรางวัลให้ กบั บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในด้ านต่างๆ
จัดขึ ้น เพื่อประกาศเกียรติคณ
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ดร.โด่ง องอาจ สิงห์ลําพอง” กรรมการผู้อํานวยการสายงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รับรางวัล “ดาว
เมขลา 2557” ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึ ้นภายใต้ โครงการ “รวมใจสื่อมวลชนเทิดทูนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์”

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตัง้ โฟร์ -ศกลรัตน์ วรอุไร และ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ
นักแสดงจาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 เป็ น “ทูตพระพุทธศาสนา” เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ
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ศิลปิ นอาร์ สยามเข้ ารับรางวัล เพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2557 ซึง่ จัดโดย
สํานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ การเสริ ม สร้ างการควบคุม ภายใน ให้ มี ค วามเพี ย งพอ และ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นการป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เกิดความเสียหาย หรื อ
นํ า ไปหาประโยชน์ โดยมิ ช อบ โดยมี ฝ่ ายตรวจสอบกลางเป็ น หน่ ว ยงานทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ ฝ่ายตรวจสอบกลางมีความเป็ นอิสระเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
ปั จจุบัน หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน คือ นางสาวกรพิ น ธุ์ นาคศุภรั งษี มี ตําแหน่งเป็ น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบกลาง
คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม :
 ปริญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เข้ าร่วมอบรมและสัมมนาต่างๆที่จดั โดยสภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย(สตท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทํางาน :
 2536-2544
ผู้ช่วยผู้จดั การ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จํากัด
 ธันวาคม 2544-ปั จจุบนั ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบกลาง บมจ. อาร์ เอส
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 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
1. องค์ ก รและสภาพแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯคํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มการทํ า งานที่ ดี โดยได้
กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูม่ ือจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทฯ และได้ เผยแพร่
เพื่ อ ใช้ อ้ า งอิ ง และถื อ ปฏิ บัติ ตลอดจนติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ต ามนโยบายฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ทบทวนแผนธุรกิจ และให้
ข้ อสังเกตแก่ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดําเนินการ
2. การบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทฯมุง่ เน้ นให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มี
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อกําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสนับสนุนให้ การบริ หารความ
เสี่ยงเป็ นไปตามนโยบาย หรื อแผนงาน และสําเร็จลุลว่ ง
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3. การควบคุม การปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายบริ ห าร บริ ษั ท ฯมี น โยบาย ระเบี ย บข้ อ บัง คับ วิ ธี
ปฏิบตั งิ าน อํานาจหน้ าที่ และอํานาจอนุมตั เิ พื่อให้ มีการควบคุมที่รัดกุม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล บริ ษัทฯจัดให้ มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิงานทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน อย่างเป็ นระบบ และเป็ นไปตามนโยบาย และ
ระเบียบข้ อบังคับที่ควบคุม
5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริ ษั ทได้ รับทราบผลการดําเนิน งานเปรี ยบเที ยบกับ
เป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
คณะกรรมการมี ความเห็ น ว่า ปั จจุบัน บริ ษั ทฯ มี ระบบการควบคุม ภายในในเรื่ อ งการทํ า
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
แล้ ว สํ า หรับ การควบคุม ภายในในหัว ข้ ออื่ น คณะกรรมการเห็ น ว่าบริ ษั ท มี ก ารควบคุม ภายในที่
เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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12.

รายการระหว่ างกัน

รายละเอียดข้ อมูลของรายการระหว่างกัน ระหว่างบริ ษัทฯ บริษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันได้ แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ได้ สอบทานรายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ฯ แล้ ว
มี ความเห็ น ว่ารายการระหว่างกัน ดังกล่าว เป็ น ไปตามเงื่อ นไขการค้ า โดยทั่วไปและเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักฐานการทํารายการครบถ้ วน
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ
ในปี 2557 บริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติกบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี ้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด

บริ ษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด

ความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 38.04 ในบริษัท
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 18.70
ในบริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด
นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 6.30 ของ บริษัท เชษฐโชติ
ศักดิ์ จํากัด และเป็ นภรรยาของนายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ ซึง่ เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อยละ 38.04 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท
นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการ และ ถือหุ้นร้ อยละ 14.35
ในบริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และ ถือหุ้นร้ อยละ 4.63 ในบริษัท
รวมทังเป็
้ นน้ องชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 14.50
ใน บริษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และ เป็ นพี่น้องของ นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ และ นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 30.00
ในบริ ษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด
นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 30.00 ในบริษัท เอส. เอส.
ทู ซี จํากัด และเป็ นภรรยาของนายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ ซึง่ เป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อยละ 38.04 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
บริ ษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด

ความสัมพันธ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 20.00 ในบริษัท เอส. เอส.ทู ซี
จํากัด และถือหุ้นร้ อยละ 0.01 ในบริษัท และเป็ นบุตรชายของนาย
สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์ ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 20.00 ในบริษัท เอส. เอส.
ทู ซี จํากัด และถือหุ้นร้ อยละ 0.17 ในบริษัท และเป็ นบุตรชายของ
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
12.1 ลักษณะรายการระหว่ างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
การกํ าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน ส่วนใหญ่ เป็ นการให้ เช่า
ทรัพ ย์ สิน ได้ กระทํ าโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอ้ างอิงได้ กับราคาตลาดและมี เงื่ อนไขอื่ น ๆ
ไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหว่างกันประกอบไปด้ วย
12.1.1 การเช่ าอาคาร
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ชําระค่าเช่า
อาคาร ค่าบริ การส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การอื่นๆ ให้ แก่ บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด
และบริ ษัท เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด (ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน) เป็ นจํานวน 67.66 ล้ านบาท
8.76 ล้ านบาท และ 0.24 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัทฯได้ มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 1-4 จากบริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และ บริ ษัท
เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน และอาคารจอดรถของบริ ษัทฯ
โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ในอัตรา 230-545 บาทต่อตารางเมตร ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
เมื่อเทียบกับอาคารที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกับบริษัทฯ ซึง่ คิดค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา 420-700 บาท
ต่อตารางเมตร
ส่ว นการเช่ า อาคารอื่ น ในบริ เวณใกล้ เคี ย งจากบริ ษั ท เชษฐโชติศัก ดิ์ จํ า กัด และ บริ ษั ท
เอส.เอส.ทู.ซี จํากัด นัน้ (รายละเอียดในตารางที่ 12.1.1 ข้ อ 4, 5 และ 6) มีการเรี ยกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริ การส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิดค่าบริ การแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและ
ค่าบริ การรวมต่ออาคารทัง้ หลัง แทนที่ จะคิดเป็ นตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคาร
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แต่ละอาคารที่ให้ เช่า) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเช่าเพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน และอาคารจอดรถ
ของบริษัทฯ
ทั ง้ นี ้ อาคารสํ า นั ก งานที่ ท างบริ ษั ท ฯได้ ทํ า การเช่ า จากบริ ษั ท เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ จํ า กั ด
(ตารางที่ 12.1.1 ข้ อ 5 และ 6 ซึง่ อยูใ่ นบริ 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
สะดวกเกี่ ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ และคิดค่าเช่า/ค่าบริ การในอัตราเหมารวม โดยมีอัตราเฉลี่ย
ประมาณ 265 บาทต่อตารางเมตร (คํานวณจากค่าเช่า/ค่าบริ การที่คิดในอัตราเหมารวมหารพืน้ ที่
ใช้ สอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเป็ นอัตราที่ตํ่ากว่า อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 1-4 โดยอัตราดังกล่าว
มี ค วามสมเหตุส มผลตามรายละเอี ย ดที่ เปรี ย บเที ย บตามวรรคก่ อ น อนึ่ ง สาเหตุห ลัก ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ทํ าการเช่าช่วงต่อจาก บริ ษั ท เชษฐโชติศักดิ์ จํ ากัด นัน้ เนื่ องจากบริ ษั ทดังกล่าวมี ความชํ านาญ
เชี่ยวชาญในการบริ หารสํานักงานเช่าได้ ดี
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RSTN

โดยสัญญาเช่าที่ทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้

อาคาร/ที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า/ผู้ให้ ช่วง

ผู้เช่ า

1. อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 1
419/1 ซอยลาดพร้ าว 15 บจ. เชษฐโชติศกั ดิ์ บมจ. อาร์ เอส
เขตจตุจกั ร กทม.
2. อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 2
บมจ. อาร์ เอส
419/2 ซอยลาดพร้ าว 15
บจ. คลูลซิ มึ่
บจ. เชษฐโชติศกั ดิ์
เขตจตุจกั ร กทม.
บจ. สตาร์ ซ(ประเทศไทย)
3. อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 3
419/3 ซอยลาดพร้ าว 15 บจ. เชษฐโชติศกั ดิ์ บมจ. อาร์ เอส
เขตจตุจกั ร กทม.
4. อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 4
419/4 ซอยลาดพร้ าว 15 บจ. เอส.เอส.ทู.ซี บมจ. อาร์ เอส
เขตจตุจกั ร กทม.

อายุสัญญา

อนุมัตริ ายกาโดย
(**)

พืน้ ที่

ค่ าบริการ/เดือน

(ตร.ม)

(ล้ านบาท)

เริ่ม

สิน้ สุด ( * )

3,766

1.12

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

คณะกรรมการ

4,645
1,200
200

1.33
0.36
0.06

มิ.ย. 55
มิ.ย. 55
ม.ค. 55

พ.ค. 58
พ.ค. 58
พ.ค. 58

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

2,242

0.65

ก.ค. 56

ก.ค. 58

คณะกรรมการ

(ราคาเหมา)

0.69

ส.ค. 55

ธ.ค. 58

คณะกรรมการ
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อาคาร/ที่ตงั ้
5. เลขที่ 203/18-20
ซอยลาดพร้ าว 15
เขตจคตุจกั ร กทม.
6. เลขที่ 203/34-36
ซอยลาดพร้ าว 15
เขตจคตุจกั ร กทม.

RSTN

ผู้ให้ เช่ า/ผู้ให้ ช่วง
นายเกรี ยงไกร
เชษฐโชติศกั ดิ์
บจ.เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเกรี ยงไกร
เชษฐโชติศกั ดิ์
บจ.เชษฐโชติศกั ดิ์

ผู้เช่ า

พืน้ ที่
(ตร.ม)

ค่ าบริการ/เดือน
(ล้ านบาท)

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
บมจ. อาร์ เอส

(ราคาเหมา)
(ราคาเหมา)

0.05
0.12

มิ.ย. 55
มิ.ย. 55

พ.ค. 58
พ.ค. 58

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

(ราคาเหมา)

0.14

มิ.ย. 55

พ.ค. 58

คณะกรรมการ

อายุสัญญา
เริ่ม
สิน้ สุด ( * )

อนุมัตริ ายกาโดย
(**)

หมายเหตุ :
* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้ อีก เมื่อสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า (การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็ นไปโดยอัตโนมัตซิ งึ่ ต้ องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทกุ ครัง้ )
** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นได้ มีการอนุมตั ริ ายการและเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแล้ ว
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12.1.2 การเช่ าที่ดนิ
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ชําระค่าเช่า
ที่ดิน ให้ แก่ บริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และคณะบุคคลเชษฐโชติศกั ดิ์ เป็ นจํานวนเงิน 0.30 ล้ าน
บาท
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ มีการเช่าที่ ดินจากบริ ษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด และคณะบุคคล
เชษฐโชติศกั ดิ์ ซึ่งเป็ นที่ดินที่เช่าช่วงต่อมาจาก นายเกรี ยงไกร เชษฐโชติศกั ดิ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ น โรงเก็ บอุปกรณ์ และร้ านค้ า โดยคิดค่าเช่าที่ ดิน ในอัตราตารางวาละ 95-135 บาท ซึ่งมี ความ
สมเหตุสมผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเช่าที่ดินในบริ เวณใกล้ เคียง รายละเอียดการเช่ามีดงั ตาราง
ต่อไปนี ้
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RSTN

ค่ าเช่ าที่ดนิ
ประเภท
ที่ดนิ
ซอยลาดพร้ าว 15
เขตจตุจกั ร กทม.

ผู้ให้ เช่ า/ผู้เช่ าช่ วง
นายเกรี ยงไกร
เชษฐโชติศกั ดิ์
/ บจก.เชษฐโชติศกั ดิ์

ผู้เช่ า

พืน้ ที่
(ตร.วา)/(ตร.ม)

อายุสัญญา

ค่ าเช่ า/เดือน
(บาท)

เริ่ม

สิน้ สุด ( * )

บมจ. อาร์ เอส

152
ตร.วา

20,000

ก.พ. 56

พ.ค.58

บจ. สตาร์ ซ
(ประเทศไทย)

52
ตร.ม

5,000

ม.ค. 56

พ.ค.58

อนุมัตริ ายการ
โดย (**)
ดําเนินการโดย
ฝ่ ายจัดการ
(***)

หมายเหตุ
* สามารถต่ออายุของสัญญาเช่าออกไปได้ อีก เมื่อสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า (การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว ไม่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ซึง่ ต้ องมีการพิจารณาสัญญาใหม่ทกุ ครัง้ )
** รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นได้ มีการอนุมตั ิรายการและเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแล้ ว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝ่ ายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถงึ เกณฑ์ที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแล้ ว

หน้ า 96

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

12.1.3 การซือ้ ทรั พย์ สินถาวร
ไม่มี
12.1.4 การคํา้ ประกัน
ไม่มี

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกัน ที่ เกิ ดขึน้ นัน้ มี ความจํ าเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการเพื่ อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ ซึ่งในปี 2557 ที่ ผ่านมา บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ เกิดขึ ้นกับ
บริ ษัทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีรายการหลักๆ อันได้ แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร
เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงาน หรื อเพื่อการดําเนินธุรกิจ และรายการคํ ้าประกันซึ่งเป็ นรายการที่ดําเนินตาม
ธุรกิ จปกติ ไม่มี เงื่อนไขพิ เศษ และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษั ท ฯ และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อง การ
กําหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อ อัตราดอกเบี ้ย เป็ นการกําหนดตามราคาที่สอดคล้ องกับอัตรา
ปกติที่สามารถเปรี ยบเที ยบได้ กับการทํ ารายการกับบุคคลอื่นที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้ องกัน ซึ่งได้ เปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2557 แล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
และกับ บุคคลที่ อาจมี ความขัด แย้ ง อัน ได้ แก่ การเช่าที่ ดิน การเช่าอาคาร รายการซือ้ ขายสิน ค้ า หรื อ
ทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ์ การรับจ้ างผลิต งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบริ การ และ
ดอกเบีย้ เงินกู้ ฯลฯ ซึ่งได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2557 แล้ ว มี ความเห็ น ว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ดําเนินตามธุรกิจปกติ มีความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทํ า
รายการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
12.3 มาตรการ หรือ ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันนัน้ ต้ องอยู่บนพื ้นฐานของ
ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และ เป็ นการดําเนินการเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ บริ ษัทฯ ซึง่
เป็ นไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับรายการที่มีกบั บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และ ในกรณี
ที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ บริ ษัทฯ จะจัดให้ ผ่านการอนุมตั ิจาก คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกําหนดให้ การออกเสียงในที่ประชุมนันๆ
้
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กรรมการ หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึง่ มีส่วนได้ เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ การดําเนินการใดๆ จะต้ อง
เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
12.4 นโยบายหรื อ แนวโน้ มการทํา รายการระหว่ า งกั น รวมทั ง้ การได้ ม าหรื อ จํา หน่ ายไปซึ่ ง
สินทรั พย์ ในอนาคต
บริ ษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรื อแนวโน้ มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันต่อไป เช่น การเช่าอาคารสํานักงาน การเช่าที่ดิน และการคํ ้าประกันเงินกู้ของบริ ษัทในกลุม่ โดยบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทํารายการกับบุคคลที่อาจขัดแย้ งกัน ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทฯ เห็น
ว่าจะได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ซึง่ เป็ นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างหรื อดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึง่
บริ ษั ทฯ จะกํ าหนดให้ ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นในกรณี ที่ เป็ น
รายการตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

13.1 ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
(พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวี ยน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดื อน
ลูกหนี ้การค้ า - อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
รายได้ ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวี ยน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวี ยน :
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินมัดจําค่ าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เงินจ่ายล่วงหน้ าใบอนุญาตสําหรับสิทธิในการดํ าเนินการ
บนคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ระบบดิ จิตอล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวี ยน
รวมสินทรัพย์

ปี 2555
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2556
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2557
(ตรวจสอบ)
%

313,597
4,306
652,953
11,155
140,564
244,965
152,697
1,520,237

12.3%
0.2%
25.6%
0.4%
5.5%
9.6%
6.0%
59.5%

572,147
4,391
756,169
19,730
63,312
233,716
98,823
1,748,288

19.2%
0.1%
25.3%
0.7%
2.1%
7.8%
3.3%
58.5%

381,535
4,465
863,143
159,856
147,699
169,515
1,726,213

7.9%
0.1%
17.9%
3.3%
3.1%
3.5%
35.9%

5,606
259,520
-

0.2%
10.2%
-

5,496
310,016
-

0.2%
10.4%
-

5,406
313,235
74,996
2,161,817

0.1%
6.5%
1.6%
44.9%

643,320 25.2%
64,554
2.5%
61,830
2.4%
1,034,830 40.5%
2,555,067 100.0%

38,000
1.3%
720,771 24.1%
73,119
2.4%
90,520
3.0%
1,237,922 41.5%
2,986,210 100.0%

304,327
6.3%
97,723
2.0%
129,812
2.7%
3,087,316 64.1%
4,813,529 100.0%
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(พันบาท)
รายการ

ปี 2555
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2556
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2557
(ตรวจสอบ)
%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวี ยน :
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

86,000
195,324
1,697

3.4%
7.6%
0.1%

185,015
1,659

6.2%
0.1%

152,569
-

3.2%
-

4,587

0.2%

5,140

0.2%

7,655

0.2%

-

-

-

-

302,500

6.3%

ค่ าใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนี่งปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ รับล่วงหน้ า - อื่น
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวี ยน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวี ยน :
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ค่ าใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
ค้ างจ่าย - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวี ยน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น :
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,026,000,280 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นสามัญซื ้อคื น
ส่วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้ าค่ าหุ้น
ส่วนต่ างระหว่างราคาซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

240,000
74,880
324,454
164,678
1,091,619

9.4%
2.9%
12.7%
6.4%
42.7%

11,011
286,915
8,000
196,725
463,323
164,382
1,322,170

0.4%
9.6%
0.3%
6.6%
15.5%
5.5%
44.3%

4,407
206,545
563,155
152,319
1,389,151

0.1%
4.3%
11.7%
3.2%
28.9%

16,684

0.7%

12,759

0.4%

5,103

0.1%

81,000
32,537
21,134
10,626
161,981
1,253,600

3.2%
1.3%
0.8%
0.4%
6.3%
49.1%

38,756
30,874
11,394
93,783
1,415,953

1.3%
1.0%
0.4%
3.1%
47.4%

1,584,000
60,945
6,102
9,694
1,665,844
3,054,995

32.9%
1.3%
0.1%
0.2%
34.6%
63.5%

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

40.2%
34.5%
(2.9%)
5.1%
0.7%

1,026,000
953,867
(74,672)
193,593
30,061

34.4%
31.9%
(2.5%)
6.5%
1.0%

1,026,000
1,022,346
(74,672)
255,225
-

21.3%
21.2%
(1.6%)
5.3%
-

(16,594)

(0.6%)

(16,594)

(0.6%)

(16,594)

(0.3%)

ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดี ยวกันกับมูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชีของบริ ษัทย่อย
กําไรสะสม :
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ ว-สํารองหุ้นสามัญซื ้อคื น
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

32,312
1.3%
74,672
2.9%
251,060
9.8%
1,296,232 50.7%
5,235
0.2%
1,301,467 50.9%
2,555,067 100.0%

52,995
1.8%
74,672
2.5%
353,342 11.8%
1,567,264 52.5%
2,993
0.1%
1,570,257 52.6%
2,986,210 100.0%

69,910
1.5%
74,672
1.6%
397,586
8.3%
1,728,473 35.9%
30,061
0.6%
1,758,534 36.5%
4,813,529 100.0%
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13.2 ตารางสรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
(พันบาท)
รายการ

ปี 2555
(ตรวจสอบ)

%

1,192,979

42.4%

1,986,275

57.4%

3,356,835

77.9%

รายได้ ธรุ กิจจัดจําหน่ายเพลง

883,216

31.4%

777,175

22.5%

457,817

10.6%

รายได้ ธรุ กิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม

718,826

25.6%

692,561

20.0%

458,514

10.7%

17,370

0.6%

5,452

0.1%

33,285

0.8%

รายได้
รายได้ ธรุ กิจสื่อ

รายได้ ธรุ กิจบริ การและอื่นๆ

ปี 2556
(ตรวจสอบ)
%

ปี 2557
(ตรวจสอบ)
%

รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริ การ

2,812,391 100.0%

3,461,463 100.0%

4,306,451 100.0%

1,751,614

62.3%

2,109,271

60.9%

2,924,664

67.9%

กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น

1,060,778

37.7%

1,352,192

39.1%

1,381,787

32.1%

60,201

2.1%

22,354

0.6%

26,620

0.6%

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

1,120,978

39.9%

1,374,547

39.7%

1,408,407

32.7%

151,472

5.4%

213,511

6.2%

207,554

4.8%

556,744

19.8%

659,219

19.0%

649,935

15.1%

8,598

0.3%

8,705

0.3%

8,591

0.2%

รวมค่ าใช้ จ่าย

716,813

25.5%

881,435

25.5%

866,080

20.1%

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

404,165

14.4%

493,112

14.2%

542,327

12.6%

7,509

0.3%

17,294

0.5%

26,686

0.6%

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้

396,656

14.1%

475,818

13.7%

515,641

12.0%

122,824

4.4%

83,561

2.4%

118,016

2.7%

กําไรสําหรับปี

273,832

9.7%

392,257

11.3%

397,625

9.2%

1,567

0.0%

ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตร์ ประกันภัย

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

273,832

9.7%

392,257

11.3%

1,567
399,192

0.0%
9.3%

การแบ่ งปั นกําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

284,273
10,442

10.1%
0.4%

394,492
(2,235)

11.4%
(0.1%)

370,957
26,669

8.6%
0.6%

273,832

9.7%

392,257

11.3%

397,625

9.2%

การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

-

-

-

-

1,157
410

0.0%
0.0%

-

-

-

-

1,567

0.0%

กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)

0.3256

0.4364

0.3770

873,049

903,953

983,958

0.2991

0.4116

0.3770

950,440

958,410

983,958

กําไรต่ อหุ้นปรับลด
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักปรับลด (พันหุ้น)
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13.3 ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
(พันบาท)
รายการ

ปี 2555
(ตรวจสอบ)

ปี 2556
%

(ตรวจสอบ)

ปี 2557
%

(ตรวจสอบ)

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน
กําไรสุทธิ

273,832

87.3%

392,257

68.6%

397,625

104.2%

92,930

29.6%

278,242

48.6%

880,392

230.7%

(2,913)

(0.9%)

(13,720)

(2.4%)

4,496

1.2%

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
จากกิจกรรมดํา เนินงาน
ค่ าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ(หนี ้สูญรับคื น) และ
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย

2,425

0.8%

(12,402)

(2.2%)

(7,435)

(1.9%)

ค่ าเผื่อการรับคื นสินค้ า (โอนกลับ)

38,701

12.3%

(10,973)

(1.9%)

(37,733)

(9.9%)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)

(18,694)

(6.0%)

28,296

4.9%

19,719

5.2%

(4,148)

(1.3%)

ค่ าเผื่อมูลค่ าสินค้ า (โอนกลับ)

โอนกลับค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

-

-

-

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม

-

-

110

0.0%

90

โอนกลับประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

(2,253)

(0.4%)

-

2,001

0.6%

-

ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์

20,538

6.5%

515

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

167

0.1%

-

ประมาณการผลขาดทุนจากคดี ความ

0.0%
-

-

1,756

0.5%

0.1%

313

0.1%

-

-

-

16,566

5.3%

17,230

3.0%

17,151

4.5%

(507)

(0.2%)

(67)

(0.0%)

(2)

(0.0%)

ดอกเบี ้ยรับ

(2,395)

(0.8%)

(4,761)

(0.8%)

(2,957)

(0.8%)

ดอกเบี ้ยจ่าย

7,509

2.4%

17,294

3.0%

26,686

7.0%

122,824

39.2%

83,561

14.6%

118,016

30.9%

548,837

175.0%

773,329

135.2%

1,418,118

371.7%

ลูกหนี ้การค้ า

(36,670)

(11.7%)

(94,808)

(16.6%)

(86,614)

(22.7%)

สินค้ าคงเหลือ

(105,597)

(33.7%)

89,721

15.7%

(88,999)

(23.3%)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(141,397)

(45.1%)

62,002

10.8%

(936)

(0.2%)

(23,442)

(7.5%)

(9,163)

(1.6%)

10,578

2.8%

เจ้ าหนี ้การค้ า

(37,222)

(11.9%)

(6,047)

(1.1%)

(51,991)

(13.6%)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

80,368

25.6%

300,943

52.6%

70,520

18.5%

สํารองผลประโยชน์พนักงาน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ น้ จริ งของอัตราแลกเปลี่ยน

ภาษี เงินได้
กําไรจากการดํา เนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดํา เนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของสินทรัพย์ ดํา เนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของหนีส้ ินดํา เนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

หนี ้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รับคื นภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายชําระภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดํา เนินงาน

-

-

-

-

-

-

4,030

1.3%

3,020

0.5%

(3,456)

(0.9%)

42,516

13.6%

11,775

2.1%

883

0.2%

(119,527)

(38.1%)

(146,492)

(25.6%)

(155,763)

(40.8%)

211,895

67.6%

984,281

172.0%

1,112,340

291.5%
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(พันบาท)
รายการ

ปี 2555
(ตรวจสอบ)

ปี 2556
%

(ตรวจสอบ)

ปี 2557
%

(ตรวจสอบ)

%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ

2,685

0.9%

4,570

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่ มขึ น้

(8,040)

(2.6%)

รับชําระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

18,040
1,531

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น(เพิ่ มขึ น้ )ลดลง

0.8%

3,139

0.8%

-

-

(91,000)

(23.9%)

5.8%

-

-

91,000

23.9%

0.5%

1,309

0.2%

100

0.0%

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

2,610

0.8%

-

-

-

-

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริ ษัทย่อย

(2,610)

(0.8%)

-

-

-

-

(98)

(0.0%)

(85)

(0.0%)

(74)

(0.0%)

2,149

0.7%

(2,149)

(0.4%)

17,887

4.7%

(191,636)

(61.1%)

(121,262)

(21.2%)

(85,721)

(22.5%)

2.9%

1,267

0.2%

465

0.1%

-

(38,000)

(6.6%)

-

เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดื อน
เจ้ าหนี ้ค่ าซื ้อทรัพย์สินเพิ่ มขึ น้ (ลดลง)
ซื ้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์

8,996

เงินจ่ายล่วงหน้ าใบอนุญาตสําหรับสิทธิในการดํ าเนินการ
บนคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ระบบดิ จิตอล
เงินมัดจําค่ าอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ มขึ น้
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-

-

-

(74,996)

(19.7%)

(70.7%)

(313,590)

(54.8%)

(298,759)

(78.3%)

(387,963) (123.7%)

(467,940)

(81.8%)

(437,958)

(114.8%)
(3.5%)

(221,589)

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(2.2%)

(17,452)

(3.1%)

(13,523)

รับเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

166,000

52.9%

25,000

4.4%

755,000

197.9%

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

(80,000)

(25.5%)

(111,000)

(19.4%)

(755,000)

(197.9%)

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

321,000

102.4%

205,915

36.0%

65,000

17.0%

-

(240,000)

(41.9%)

(351,915)

(92.2%)

(4,364)

(1.4%)

(4,787)

(0.8%)

(5,140)

(1.3%)

800

0.3%

จ่ายชําระดอกเบี ้ย

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
บริ ษัทย่อยเพิ่ มทุนหุ้นสามัญ

(6,860)

-

-

-

-

-

1.4%

-

-

รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

8,000

จการที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้

-

-

-

-

(8,000)

(2.1%)

จ่ายชําระใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์

-

-

-

-

(340,500)

(89.2%)

(47.5%)

(310,965)

(81.5%)

เงินปันผลจ่าย

(131,430)

(41.9%)

หุ้นทุนซื ้อคื น

(74,672)

(23.8%)

เงินรับล่วงหน้ าค่ าหุ้น

17,225

5.5%

72
207,772

รับชําระค่ าหุ้นเพิ่ ม

(271,535)
-

-

-

-

30,061

5.3%

-

-

0.0%

118,007

20.6%

100,049

26.2%

(45.1%)

(864,994)

(226.7%)

45.2%

(190,612)

(50.0%)

66.3%

(257,792)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึ น้ (ลดลง) - สุทธิ

31,704

10.1%

258,550

เงินสดของบริ ษัทย่อย ณ วันขายเงินลงทุน

(4,634)

(1.5%)

-

-

-

-

เงินสดของบริ ษัทย่อย ณ วันซื ้อเงินลงทุน

4,353

1.4%

-

-

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

282,174

90.0%

313,597

54.8%

572,147

150.0%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

313,597

100.0%

572,147

100.0%

381,535

100.0%

เงินสดสุทธิ ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
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(พันบาท)
รายการ

ปี 2555
(ตรวจสอบ)

ปี 2556
%

(ตรวจสอบ)

ปี 2557
%

(ตรวจสอบ)

%

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติ ม
1 บริ ษัทซื ้อยานพาหนะโดยการทําสัญญาเช่าทางการเงิน

12,165

1,415

-

2 ยอดหนี ้ค้ างชําระจากการลงทุนในใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์เพิ่ มขึ น้

-

-

2,227,000

3 ในไตรมาส 2 ของปี 2555 บริ ษัทฯได้ ขายเงินลงทุนบางส่วนใน
บริ ษัท อาร์ .เอส. เทเลวิชนั่ จํากัด โดยเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

2,610

(หัก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

(4,634)

สุทธิ
(หัก) สินทรัพย์อื่นหักด้ วยหนี ้สินอื่น

(2,024)
284

โอนเปลี่ยนประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ณ วันขายเงินลงทุน
ในราคาตามบัญชี

(1,740)

3) ในไตรมาส 4 ของปี 2555 บริ ษัทฯได้ ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชนั่ จํากัด
โดยเงินสดรับจากการซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้
เงินสดจ่ายเพื่ อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

(2,610)

บวก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

4,353

สุทธิ
(บวก) สินทรัพย์อื่นหักด้ วยหนี ้สินอื่น
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ณ วันที่ซื ้อเงินลงทุน

1,743
(3)
1,740
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13.4 อัตราส่ วนทางการที่สาํ คัญ ปี 2555-2557
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1.39
0.90
0.24
4.35
84
14.49
26
9.28
40
70

1.32
1.02
0.82
4.81
76
16.37
23
12.71
29
70

1.24
0.90
0.82
5.25
70
22.76
17
19.53
19
68

37.72%
12.23%
61.60%
9.90%
22.77%

39.06%
13.60%
209.08%
11.32%
27.55%

32.09%
11.98%
215.69%
8.56%
22.51%

18.09%
178.44%
1.29

17.80%
162.63%
1.10

13.91%
153.96%
1.11

อัตราส่ วนวิ เคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.97
53.82
0.53
76.83%

0.90
28.51
1.32
83.86%

1.77
20.32
0.74
86.62%

ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท)

1.4847
0.3256

1.7338
0.4364

1.7567
0.3770

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้ น (%)
อัตรากําไรจากการดํ าเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่ อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิ ภาพในการดํา เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
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14

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

การวิเคราะห์ และคํ าอธิ บ ายของฝ่ ายจัดการในส่วนนี ไ้ ด้ จัดทํ าขึน้ จากผลประกอบการของ
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ (“บริ ษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 และ 2557 เพื่อประโยชน์ในการแสดง
ภาพผลประกอบการโดยรวมของบริ ษัทฯ โดยได้ มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง และธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม
14.1 ภาวะเศรษฐกิ จ และอุ ตสาหกรรมที่มี ผลต่ อการดําเนิ น งาน และนโยบาย กลยุ ท ธ์
หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ถือเป็ นธุรกิจหลักสําคัญในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทนที่ดีให้ กบั บริ ษัทฯ
โดยในปี 2557 “อาร์ เอส” ได้ ก้าวเข้ าสู่การเป็ นหนึ่งในผู้ประกอบการรายสําคัญในอุตสาหกรรมสื่อ
โทรทัศน์ จากการได้ ใบอนุญาตประกอบกิจการให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทวั่ ไป
แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) จํานวน 1ช่อง ซึ่งเป็ นบริ การทางธุรกิจระดับชาติ โดย
บริ ษัทฯได้ นํา “ช่อง 8” ที่เดิมออกอากาศอยู่บนระบบทีวีดาวเที ยม เปลี่ยนมาออกอากาศในระบบ
้ ้ บริ ษัทฯ
ดิจิตอลแทน และได้ เริ่ มออกอากาศอย่างเป็ นทางการแล้ วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทังนี
ยัง คงมี ช่ อ งที่ อ อกอากาศในระบบที วี ด าวเที ย มอยู่ 4 ช่ อ ง ได้ แก่ “ช่ อ ง 2” “สบายดี ที วี ” “You
Channel” และ “Sun Channel”
ปั จจัยสําคัญหลักที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ ได้ แก่
การใช้ จ่ายงบโฆษณาของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่ จะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในประเทศ การแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่ง
เป็ นผู้ลงโฆษณา และการตัดสินใจเลือกใช้ สื่อประเภทต่างๆ เป็ นต้ น โดยในปี 2557 ภาพรวมการใช้
งบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทีวี แอนะล็อก ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี เพิ่มสูงขึ ้นกว่า
ปี 2556 โดยเริ่ มกระจายจากช่องแอนะล็อกและทีวีดาวเทียมเข้ าสู่ช่องดิจิตอลทีวี (อ้ างอิงข้ อมูลจาก
AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd.)
จากการมีช่องที วีดิจิตอลทัง้ หมดรวม 24 ช่อง รวมช่องที่อยู่บนทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี
ท้ องถิ่น ทําให้ เกิดภาวการณ์ แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ จะเห็นได้ จากการที่
ผู้ประกอบการแต่ละรายมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการทําช่อง โดยการปรับผังรายการใหม่ๆอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพและรู ป แบบของรายการให้ น่ า สนใจ มี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนรายการ
(Content) เป็ นจํานวนมาก ทังละคร
้
รายการกีฬา เกมส์โชว์ รายการจากต่างประเทศ และรายการ
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วาไรตีต้ ่างๆ ตลอดจนการดึงศิลปิ นที่ มีชื่อเสียงให้ มาอยู่กับช่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วงชิง
เรทติ ้งและเม็ดเงินโฆษณาในตลาดที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ เข้ าสูช่ ่องตัวเองให้ ได้ มากที่สดุ
บริ ษั ทฯได้ ตระหนักเห็นความสําคัญ ของการมีคอนเทนต์ ที่มีคุณ ภาพเพื่อการสร้ างเรทติง้
ของรายการ จึงได้ มีการปรับกลยุทธ์ ทางการตลาดและการแข่งขันเพื่อให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ อย่างทัดเทียมกัน รวมถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต โดยในแต่ละช่องรายการจะกําหนดกลยุทธ์ ที่สําคัญ เช่น กําหนดภาพลักษณ์
ของการให้ บริ ก าร (Branding) และการกํ า หนดจุด ยื น ทางการตลาดของรายการ (Positioning)
กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน การพัฒนาสร้ างสรรค์รูปแบบรายการให้ สอดคล้ องกับกระแสความ
นิยมและรสนิยมของกลุม่ เป้าหมาย การใช้ จดุ แข็งของกลุ่มอาร์ เอสเพื่อเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิ ต รายการให้ มี คุณ ภาพ ตลอดจนการบริ ห ารจัด การต้ น ทุน อย่า งเหมาะสม เป็ น ต้ น บริ ษั ท ฯ
เห็นว่ากลยุทธ์ ดงั กล่าวจะช่วยสร้ างเรทติ ้ง และดึงดูดให้ ลกู ค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการโฆษณาให้ ความ
สนใจและจัดสรรงบประมาณโฆษณาผ่านช่องรายการของบริ ษัทฯมากขึ ้น เนื่องจากเห็นความคุ้มค่า
ของการใช้ งบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
14.2 สรุ ปผลการดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ
งบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงรายได้ จากการขาย
และบริ ก าร จํ า นวน 4,306.5 ล้ านบาท ต้ นทุ น ขายและบริ ก ารรวม จํ า นวน 2,924.7 ล้ า นบาท
ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร และค่าใช้ จ่ายอื่นรวม จํานวน 866.1 ล้ านบาท โดยแสดงผลกําไรสุทธิสว่ น
ที่ เป็ นของบริ ษัทใหญ่ รวม จํ านวน 371.0 ล้ านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจากปี ก่อนจํานวน 23.5
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.0 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลักได้ ดังนี ้
14.2.1 รายได้
รายได้ จากการขายและบริ การสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 4,306.5 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นสุทธิจากปี ก่อน จํานวน 845.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24.4 สามารถอธิบายแยกตามกลุม่
ธุรกิจ ได้ ดงั นี ้
14.2.1.1 รายได้ ธุรกิจสื่อ
รายได้ จากธุรกิจสื่อประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ โดยในปี 2557
บริ ษัทฯมีรายได้ จากธุรกิจสื่อรวม จํานวน 3,356.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 1,370.6
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.0
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- ธุ รกิจสื่อโทรทัศน์ : รายได้ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ หลักๆมาจากผลการดําเนินงานของ ช่อง
โทรทัศน์ ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ได้ แก่ “ช่อง 8”
(เริ่ มออกอากาศอย่างเป็ นทางการในระหว่างไตรมาส 2/2557) รวมทังช่
้ องโทรทัศน์ในระบบ
ทีวีดาวเทียม จํานวน 3 ช่อง ได้ แก่ “ช่อง 2” “สบายดีทีวี” และ “You Channel” และรายได้
จากการบริ หารลิขสิทธิ์กีฬาผ่านทางช่อง “Sun Channel” รวมถึงการขายกล่องรับสัญญาณ
ภายใต้ ชื่อ “Sun Box” อีกทังในปี
้ นี ้มีรายได้ จากโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทังนี
้ ้
ในปี 2557 มีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ต่อรายได้ รวมจากการขายและบริ การ คิด
เป็ นร้ อยละ 65.0 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ แสดงสัดส่วนร้ อยละ 41.0
ภาพรวมรายได้ ธุรกิ จสื่อโทรทัศน์ ในปี 2557 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน โดยเฉพาะ “ช่อง 8” และ
“ช่อง 2” ที่มีอตั ราการใช้ พื ้นที่สื่อโฆษณา (Utilization rate) และราคาโฆษณาเฉลี่ยต่อนาที
เพิ่มขึ ้นจากการปรับราคาช่วงกลางปี ที่ผ่านมา โดยรายการที่ยงั คงได้ รับความนิยมสูง ได้ แก่
“เสียงสวรรค์พิชิตฝั น” และช่วงละคร โดยละครที่เริ่ มออกอากาศในปี นี ้มีจํานวน 5 เรื่ อง ได้ แก่
“สาปสาง” “ดงดอกงิ ว้ ” “ผัว ชั่ว คราว” “ชิ งรั ก หัก สวาท” และ “เมี ย เถื่ อ น” จาก “ช่ อ ง 8”
รายการ “คนดังนั่งเคลี ย ร์ ” “โชว์ ม่วนดวลไมค์ ” (เริ่ มออกอากาศช่วงปลายปี 2557) และ
“เกมส์ดาราชะลาล่า” จาก ”ช่อง 2” เป็ นต้ น นอกจากนี ้ จากผลการสํารวจของ AGB Nielsen
Media Research (Thailand) Ltd. พบว่าตังแต่
้ เริ่ มออกอากาศทีวีดิจิตอลอย่างเป็ นทางการ
“ช่อง 8” จัดอยู่ในอันดับต้ นๆ จากจํานวนช่องดิจิตอลทีวีทงหมด
ั้
30 ช่อง (รวม 6 ช่องทีวีแอ
นะล็ อ กเดิม ) และ “ช่ อ ง 2” สามารถไต่อัน ดับ ขึน้ มาติด อยู่ในอัน ดับ ต้ น ๆในกลุ่ม ช่ อ งที วี
ดาวเทียม ประเภทบันเทิงวาไรตี ้ (การจัดอันดับไม่นบั รวมช่องดิจิตอลทีวี) เช่นเดียวกับช่อง
สบายดีทีวี และช่อง You Channel
โครงการถ่ ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 : ในปี นีม้ ีรายได้ จากการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้ าย จํานวน 64 คู่ การแข่งขันทุกคู่ถกู ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง
ฟรี ทีวี โดยมีสถานีโทรทัศน์ ที่ร่วมถ่ายทอดสด ได้ แก่ “ช่อง 5” “ช่อง 7” “ช่อง 8” และ “ช่อง 11”
การถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แบบระบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ที่ “ช่อง World Cup
Channel” ผ่านทางกล่องรับสัญญาณ “Sun box รุ่ น “กล่องบอลโลก” โดยรายได้ หลักของ
โครงการมาจากการขายโฆษณา การขายกล่อ งรั บ สัญ ญาณ “Sun box” การขายแบบ
บอกรับสมาชิก (Subscription) การขายพ่วงกับ Platform (Bundling) รวมถึงเงินสนับสนุน
ที่ ได้ รับ จากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย งกิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
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- ธุ ร กิ จ สื่ อ วิ ท ยุ : รายได้ ธุ รกิ จ สื่ อ วิ ท ยุม าจากผลการดํ า เนิ น งานของ 3 คลื่ น ได้ แ ก่
“COOL Fahrenheit 93” , “สบายดี เรดิโอ 88.5” และ “COOL Celsius 91.5”
ในปี 2557 มีสดั ส่วนรายได้ จากธุรกิจสื่อวิทยุ ต่อรายได้ รวมจากการขายและบริ การ คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.9 ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งแสดงสัดส่วนร้ อยละ 16.0 อย่างไรก็ ดี ภาพรวมรายได้
ในปี นี ้ไม่แตกต่างจากปี ก่อน ทัง้ นี ้ คลื่น “COOL Fahrenheit 93” ยังคงติดอันดับ 1 ในกลุ่ม
Easy Listening อย่างต่อเนื่อง และ คลื่น “สบายดี เรดิโอ 88.5” ติดอยู่ในอันดับต้ นๆ จาก
ผลการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd.
14.2.1.2 รายได้ ธุรกิจจัดจําหน่ ายเพลง
รายได้ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง ประกอบด้ วย รายได้ จากการจําหน่ายแผ่นเพลง รายได้ จาก
ธุรกิ จดิจิตอล และรายได้ จากการจัดเก็ บ ลิขสิท ธิ์ โดยในปี 2557 บริ ษั ทฯมี รายได้ จากธุรกิ จเพลง
จํานวน 457.8 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 319.4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 รายได้
จากธุรกิจนี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.6 ต่อรายได้ รวมจากการขายและบริ การ ซึ่งลดลงจากปี ก่อน
ที่แสดงสัดส่วนร้ อยละ 22.5 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ จากการจําหน่ายแผ่นเพลงและ
รายได้ จ ากการดาวน์ โหลด ซึ่งมี แ นวโน้ ม ของตลาดหดตัว ลงเรื่ อ ยๆจากพฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี การเติบโตของการใช้ สมาร์ ทโฟน (Smartphone)
ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น ผู้ บริ โ ภคส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะกลุ่ ม เป้ า หมายนิ ย มฟั ง เพลงหรื อ ดู มิ ว สิ ก วี ดี โ อ
้ การณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ ้นเป็ นสาเหตุ
ผ่านอินเทอร์ เน็ตซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ อีกทังเหตุ
ส่วนหนึ่งที่ทําให้ ภาพรวมของเศรษฐกิจขยายตัวลดลงและมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภค
อย่างไรก็ ดี บริ ษั ทมี ส่วนแบ่งรายได้ ค่าโฆษณาเพิ่ม ขึน้ จากการเปิ ดให้ รับชมคอนเทนต์ ของบริ ษั ท
ผ่านทาง Youtube
14.2.1.3 รายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม
รายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด รายได้ จากการบริ หารศิลปิ น และรายได้ จากงานรับจ้ างผลิต โดยในปี 2557 บริ ษัทฯมี
รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม จํานวน 458.5 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 234.0
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 รายได้ จากธุรกิจนี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.7 ต่อรายได้ รวมจากการ
ขายและบริ การ ซึ่งลดลงจากปี ก่อน ที่แสดงสัดส่วนร้ อยละ 20.0 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
รายได้ จากงานรับจ้ างผลิตที่มีจํานวนงานลดลง ซึ่งบางส่วนได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทาง
การเมือง นอกจากนี ้ ปริมาณการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนเป็ นผล
ให้ รายได้ ล ดลง ในปี นี ม้ ี ค อนเสิ ร์ต และกิ จ กรรมหลัก ที่ จัด ขึน้ ได้ แ ก่ “คิ ด ถึ ง D2B Concert 2014”
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“Kamikaze แดนซ์เนรมิต Concert 2014” “คอนเสิร์ตคนใต้ หวั ใจเสือ” “สบายดีสญ
ั จรปี 57” “สบายดี
Road Show” และ “School Music Lover" เป็ นต้ น
14.2.2 ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริ การจํานวน 2,924.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จํานวน 815.4 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 38.7 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ ต้นทุนจากโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี
2014 รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจาก “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี ได้ แก่ ต้ นทุนค่าใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต้ นทุนบริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต้ นทุนการรับส่งสัญญาณ
รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ บุคลากร การผลิตรายการ และการซื ้อลิขสิทธิ์ ของรายการต่างๆ เพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพของคอนเทนต์ ทัง้ ละคร รายการข่าว และรายการวาไรตี ้ ให้ มี ความแข็งแรงและ
น่ าสนใจ โดยมี เป้าหมายเพื่ อดึงภาพรวมผู้ชมรายการเฉลี่ยของช่องให้ สูงขึน้ อี กทัง้ เพื่ อช่วยเพิ่ ม
ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ บนั ทึกต้ นทุนตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์
กีฬาอื่นตามสัดส่วนของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
14.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ค่ าใช้ จ่ายอื่น และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าใช้ จ่ายอื่น จํานวน 866.1 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 15.4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ
พนักงาน รวมถึงการที่บริ ษัทฯได้ ปรับแผนการตลาดเป็ นผลให้ คา่ ใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายลดลง
ต้ นทุนทางการเงินรวม จํานวน 26.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จํานวน 9.4 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 54.3 สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกันธนาคารที่วางประกันต่อผู้ออก
ใบอนุญาตฯ และผู้ให้ บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
14.2.4 อัตรากําไรขัน้ ต้ น อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ปี 2555
37.7%
9.9%
22.8%

ปี 2556
39.1%
11.3%
27.6%

ปี 2557
32.1%
8.6%
22.5%
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บริ ษัทฯมีอตั รากําไรขันต้
้ น อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปี
ก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ จากธุรกิจดิจิตอล และรายได้ จากการจัดจําหน่ายแผ่น
เพลง รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการทําธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ทังดิ
้ จิตอลทีวีและทีวีดาวเทียม
14.3 สินทรั พย์
14.3.1 ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทัง้ สิ น้ 4,813.5 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 35.9 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้ อยละ 64.1
สินทรัพ ย์ รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 จํ านวน 4,813.5 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2556
ร้ อยละ 61.2 มี ส าเหตุห ลัก มาจากปี 2557 บริ ษั ท ได้ บัน ทึ ก ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การโทรทัศ น์
ในระบบดิจิตอล เป็ น สินทรัพ ย์ ทัง้ จํ านวนตามสัญ ญาซึ่งคงเหลือสุทธิ 2,161.8 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.9 ของสินทรัพ ย์ รวม ในขณะที่ สินทรัพ ย์ ไม่ตัวตน – สุท ธิ ลดลงร้ อยละ 57.8 จากการ
ตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์กีฬาเป็ นต้ นทุนในระหว่างปี
14.3.2 คุณภาพของสินทรั พย์
14.3.2.1 ลูกหนีก้ ารค้ า – อื่น – สุทธิ
(ล้ านบาท)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ลูกหนีก้ ารค้ า - อื่น ๆ - สุทธิ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ

387.7

487.7

408.0

184.2

240.9

401.9

3 - 6 เดือน

41.7

8.8

49.2

6 - 12 เดือน

37.8

18.5

6.2

มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป

54.5

36.2

34.6

รวม

705.9

792.1

899.9

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(52.9)

(35.9)

(36.7)

รวมลูกหนีก้ ารค้ า - อื่น ๆ - สุทธิ

653.0

756.2

863.1

4.35

4.81

5.25

ค้างชําระ :
น้ อยกว่า 3 เดือน

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
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(ล้ านบาท)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
ร้ อยละของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ต่อ
มูลค่าลูกหนี ้การค้ า

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

84

76

70

7.5%

4.5%

4.1%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 ในภาพรวมบริ ษัทฯมีลกู หนี ้การค้ าจากบุคคล
หรื อนิติบคุ คลภายนอกรวมสุทธิ 653.0 ล้ านบาท 756.2 ล้ านบาท และ 863.1 ล้ านบาท ตามลําดับ
มูลค่าของลูกหนี ้การค้ าที่เพิ่มขึ ้นในปี 2557 มีสาเหตุมาจากบริ ษัทฯมีการขยายการดําเนินธุรกิจและ
มีรายได้ สื่อที่เติบโตสูงขึ ้น ส่งผลให้ มีลกู หนี ้การค้ าเพิ่มมากขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าจาก
กิจกรรมการค้ าปกติ ซึง่ บริ ษัทฯอาจมีข้อตกลงในการเรี ยกเก็บล่วงหน้ าบางส่วน หรื อ ให้ เครดิตเทอม
ซึง่ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระยะเวลา 60 - 90 วัน ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของสินค้ าหรื อบริการที่ให้
หากพิจารณาจากอายุลกู หนี ้ในตารางข้ างต้ นจะเห็นว่า ระยะเวลาการค้ างชําระของลูกหนี ้
โดยส่ ว นใหญ่ เกิ น ร้ อยละ 80 เป็ น ลูก หนี ท้ ี่ ยัง ไม่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระและค้ า งชํ า ระน้ อ ยกว่า 3 เดื อ น
ซึง่ เป็ นไปตามระยะเวลาการให้ สินเชื่อของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังมีคา่ ประมาณ 4 – 5 เท่า คิดเป็ นระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี ้เฉลี่ย
70 - 85 วัน ใกล้ เคียงกับนโยบายในการให้ เครดิตเทอมเฉลี่ยของบริ ษัทฯประมาณ 60-90 วัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯมีนโยบายพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีท้ ี่ผิดนัดชําระ
เพื่อสะท้ อนความเสี่ยงจากลูกหนี ้ที่คาดว่าจะไม่ได้ รับชําระ โดยใช้ วิธีการพิจารณามูลหนี ้ของลูกหนี ้
รายตัวที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาในการจ่ายชําระ และมีปัญหาในการติดตามทวงถามหนี ้ ซึ่งมูลหนี ้
ที่จะนํามาใช้ รวมในการพิจารณานันจะครอบคลุ
้
มถึงหนี ้ทังหมดที
้
่ลกู หนี ้รายนันมี
้ ตอ่ บริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯได้ มีการติดตามทวงถามหนี จ้ ากลูกหนีอ้ ย่างเคร่ งครัด พร้ อมกับมีการ
ทบทวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มลู หนี ้ที่คงเหลือในงบการเงิน
มีมูลค่าสะท้ อนตามมูลหนี ท้ ี่ คาดว่าจะได้ รับจริ ง โดยในปี 2557 มีสัดส่วนค่าเผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญ
ต่อมูลค่าลูกหนี ้การค้ าร้ อยละ 4.1 ไม่แตกต่างจากปี 2556 ที่มีอตั ราเท่ากับร้ อยละ 4.5
14.3.2.2 สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
(ล้ านบาท)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

สินค้ าคงเหลือ

173.7

84.0

173.0

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ า

(33.1)

(20.7)

(13.1)

สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

140.6

63.3

159.9
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(ล้ านบาท)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

14.49

16.37

22.76

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ รวม (วัน)
ร้ อยละของค่าเผื่อมูลค่าสินค้ า ต่อมูลค่า
สินค้ าคงเหลือ

26

23

17

19.1%

24.6%

7.6%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทฯมีสินค้ าคงเหลือ-สุทธิ 140.6 ล้ านบาท
63.3 ล้ านบาท และ 159.9 ล้ านบาท ตามลําดับ มูลค่าของสินค้ าคงเหลือในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2556 มาจากการเพิ่มขึ ้นของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม “SUN BOX” เป็ นหลัก
ณ สิ ้นปี 2557 สินค้ าคงเหลือหลักประกอบด้ วย กล่องรับสัญญาณดาวเทียม “SUN BOX”
ร้ อยละ 55 งานระหว่างทํา เช่น ละคร, คอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด และงานรับจ้ างผลิต เป็ นต้ น
ร้ อยละ 36 และ สินค้ าสําเร็จรูปประเภทแผ่นเพลงและอื่นๆร้ อยละ 9
จากตารางข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าบริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยย้ อนหลัง 3 ปี ประมาณ
15-30 วัน เนื่องจากส่วนใหญ่ เป็ นงานระหว่างทํ าที่ มีกําหนดส่งมอบงานในระยะเวลาอันสัน้ เช่น
ละคร คอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด เป็ นต้ น รวมถึงมีนโยบายในการจัดการสินค้ าคงเหลือให้ อยูใ่ น
ระดับที่ เหมาะสม และควบคุมปริ มาณสินค้ าที่ขายให้ อยู่ในระดับที่เพี ยงพอต่อความต้ องการของ
ผู้บริ โภค นอกจากนี ้ สําหรับสินค้ าคงเหลือที่ยงั ขายไม่ได้ และคงค้ างอยู่ในคลังสินค้ า หรื องานระหว่าง
ทําที่ค้างการส่งมอบเป็ นระยะเวลานาน บริ ษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสินค้ าคงเหลือสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับอย่างสมํ่าเสมอในทุกงวดบัญชีเพื่อให้ สินค้ าคงเหลือในงบการเงินแสดงมูลค่าที่คาด
ว่าจะขายได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจหรื อภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2556
และ 2557 บริ ษัทฯมีสดั ส่วนค่าเผื่อมูลค่าสินค้ า ต่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ร้ อยละ 24.6 และ ร้ อยละ
7.6 ตามลําดับ ซึง่ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ ามาจากสินค้ าประเภทแผ่นเพลง ซีดี วีซีดี และ ดีวีดี เป็ นหลัก
14.3.2.3 สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน – สุทธิ
(ล้ านบาท)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

924.9

1,031.1

634.8

(281.6)

(310.3)

(330.5)

643.3

720.8

304.3
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ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริ ษั ทฯมี สินทรัพ ย์ ไม่มีตัวตน-สุท ธิ 643.3
ล้ านบาท 720.8 ล้ านบาท และ 304.3 ล้ านบาท ตามลําดับ มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในปี 2557
ที่ลดลงจากปี 2556 มาจากการตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์กีฬาเป็ นหลัก
ณ สิ ้นปี 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้ วย ลิขสิทธิ์กีฬากว่าร้ อยละ 50 ลิขสิทธิ์เพลง
ร้ อยละ 23 ส่วนที่เหลือเป็ น ลิขสิทธิ์ละคร ภาพยนตร์ และอื่นๆ
จากตารางข้ างต้ น ค่าเผื่อการด้ อยค่า ณ สิ ้นปี 2555 2556 และ 2557 จํานวน 281.6 ล้ านบาท
310.3 ล้ า นบาท และ 330.5 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ ส่ว นใหญ่ ม าจากลิ ข สิ ท ธิ์ เพลง และ ลิ ข สิท ธิ์
ภาพยนตร์ ที่มีอายุเป็ นเวลานาน โดยบริ ษัทฯมีนโยบายในการทบทวนมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ
อย่างสมํ่ าเสมอในทุก งวดบัญ ชี เพื่ อลดความเสี่ย งที่ ราคาตามบัญ ชี ที่ แสดงในงบการเงิน มี มูลค่า
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
14.4 สภาพคล่ อง
14.4.1 กระแสเงินสด
(ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิ ้นปี

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

211.9

984.3

1,112.3

(388.0)

(467.9)

(437.9)

207.8

(257.8)

(865.0)

31.7

258.5

(190.6)

313.6

572.1

381.5

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 381.5
ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 190.6 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหา
เงิน 865.0 ล้ านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงิน กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิน การจ่ายชําระ
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงกระแสเงินสด
ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 437.9 ล้ านบาท จากการจ่ายชําระค่าลิขสิทธิ์กีฬาและลงทุนในอุปกรณ์ ที่ใช้
ในการผลิต
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14.4.2 อัตราส่ วนสภาพคล่ องที่สาํ คัญ
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.39

1.32

1.24

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.90

1.02

0.90

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

84

76

70

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)

26

23

17

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)

40

29

19

Cash Cycle (วัน)

70

70

68

ภาพรวมสภาพคล่อ งของบริ ษั ท ฯในระยะ 3 ปี ที่ ผ่ า นมามี ระดับ ของสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย น
มากกว่าหนี ้สินหมุนเวียน มีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ การขายสินค้ า
หรื อการส่งมอบงานรับจ้ างแก่ลกู ค้ า รวมถึงการจ่ายชําระหนี ้เป็ นไปตามวงจรการดําเนินธุรกิจปกติ
ของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดไหลเข้ าอย่างต่อเนื่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการ
ดําเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ธุรกิจมีการขยายตัว มีการต่อยอดทางธุรกิจ อาจมีความจําเป็ นต้ องใช้
เงินลงทุน สูง โดยบริ ษั ท ฯสามารถนํ าเงิน ทุนหมุน เวียนคงเหลือมาใช้ ในการดําเนิ นการได้ รวมทัง้
มีความพร้ อมในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทังระยะสั
้
นและระยะยาวที
้
่เหมาะสมกับ
ประเภทของสินทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว
14.5 แหล่ งที่มาของเงินทุน
14.5.1 หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถือหุ้น และ อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
(ล้ านบาท)
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี

ปี 2555
86.0
240.0

ปี 2556

ปี 2557

-

-

286.9

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาว

81.0

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

765.6

1,035.3

1,389.2

81.0

93.8

1,665.8

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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(ล้ านบาท)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หนี ้สินรวม

1,253.6

1,416.0

3,055.0

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

1,296.2

1,567.3

1,728.5

0.97

0.90

1.77

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

หนี ส้ ินรวมปี 2555 2556 และ 2557 จํานวน 1,253.6 ล้ านบาท 1,416.0 ล้ านบาท และ
3,055.0 ล้ านบาท ตามลําดับ หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจาก
การบันทึกหนี ้สินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล – สุทธิ 1,886.5 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 61.8 ของหนี ้สินรวมทังหมด
้
อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2557 บริ ษัทฯได้ จ่ายชําระหนี ้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เหลือทังหมดตามเงื
้
่อนไขในสัญญาเงินกู้ครบถ้ วนแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริ ษั ท ฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ทใหญ่
จํ า นวน 1,296.2 ล้ านบาท 1,567.3 ล้ า นบาท และ 1,728.5 ล้ า นบาท ตามลํ าดับ โดยส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่ ในปี 2557 ที่ เพิ่มขึน้ จากปี 2556 มาจากเงินรับค่าหุ้นจากที่มีผ้ ูมาใช้ สิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ RS-W2 จํานวน 100.0 ล้ านบาท รวมถึงผลกําไรจากการดําเนินงาน
ในระหว่างปี ในขณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น จํานวน 311.0 ล้ านบาท
ในปี 2557 มี อัต ราส่ ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้ น 1.77 เท่ า เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2556 ที่ มี
อัตราส่วน 0.90 เท่า จากการบันทึกหนีส้ ินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
เป็ นหลัก
14.6 ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- ไม่มี-
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแ้ ล้ ว ด้ วย
ความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ น และข้ อ มูล ทางการเงิ น ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้ อ มูล
ประจํ า ปี ได้ แ สดงข้ อ มู ล อย่ า งถูก ต้ อ งครบถ้ วนในสาระสํ า คัญ เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูล ในส่วนที่ เป็ น สาระสํ า คัญ ทัง้ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยอย่ างถูก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษั ท ได้ จัดให้ มี ระบบการควบคุม ภายในที่ ดี และควบคุม ดูแลให้ มี การ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่อง
และการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คัญ ของระบบการควบคุม ภายใน รวมทัง้ การกระทํ า ที่ มิ ช อบที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
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 กํากับไว้
บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

กรรมการ

2. นายดามพ์ นานา

กรรมการ

ชื่อ
ผู้รับมอบอํานาจ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการ

อายุ

52

ประเภทกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กรรมการบริ หาร
กิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการบริ หาร

ปริ ญญาตรี

และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์

59

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม น.บ.ท.

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

น.บ.

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
เป็ นญาติของ
ผู้บริ หารลําดับที่ 10

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไม่ ได้ ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์ เอส

ช่ วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั
2546 - 2555

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

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

คณะรัฐศาสตร์

2546 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริ ษัท ไทเกอร์ ฟัน จํากัด

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2535 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริ ษัท พรี โม พอสโต จํากัด

คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

38.04

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

2551 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ปี 2551

สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551

แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

2550 - ปัจจุบนั

รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

เนติบณ
ั ฑิตไทย

ไม่มี

ไม่มี

ตําแหน่ ง

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

2540 - 2550

กรรมการ บริ ษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด

ไม่มี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร

กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ประกาศนียบัตร

กฎหมายภาษีอากร
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

44

กรรมการ กรรมการบริ หาร

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริ ญญาโท
กรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ปริ ญญาตรี

ประธานกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

Executive Development

เลขานุการบริ ษัท และประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

Program
รุ่นที่4 (EDP 4) ปี 2552

4. นายดามพ์ นานา

45

ไม่มี

ไม่มี

สถาบันศศินทร์

และเลขานุการบริ ษัท

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ั ฑิตยสภา
แห่งเนติบณ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริ ญญาโท

2547 - ปัจจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ปี 2550

2547 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

2553 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษัท

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

2550 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ก.ย. 2550 - ปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หาร และ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

University of Notre Dame,

2554 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบรรษัทภิบาล

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Indiana, U.S.A.
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Master of Business Administration

ไม่มี

ไม่มี

(MBA)
กรรมการ กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุ การ

ปริ ญญาตรี
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ปริ ญญาโท

กรรมการ

นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต

ม.ค. 2545 - ส.ค. 2550 Senior Vice President

ไม่มี

ไม่มี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี

Director Certification Program (DCP) ปี 2551

ไม่มี

ไม่มี

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(HSBC)

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้อํานวยการ

บริ ษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

Director Certification Program (DCP) ปี 2556

ไม่มี

Director Certification Program (DCP) ปี 2556

บริ ษัท วายที กรุ๊ ป จํากัด

นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

6. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

41

กรรมการ

ประกาศนียบัตร

กฏหมายธุรกิจ

บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริ ญญาโท

กรรมการ
ปริ ญญาตรี

7. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

73

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ปริ ญญาตรี

กรรมการตรวจสอบ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )

2548 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท วายที กรุ๊ ป จํากัด

บริ ษัท วีอาร์ เค เอ็นจิเนียร์ ริ่ง จํากัด

บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด

2546 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท วีอาร์ เค เอ็นจิเนียร์ ริ่ง จํากัด

บริ ษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC )

2543 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

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

บัญชีบณ
ั ฑิต

11.06

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

ประธานกรรมการสรรหาและ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิจารณาค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

ก.พ. 2550 - ปัจจุบนั

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

2545 - 2557
2535 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

68

กรรมการอิสระ

ปริ ญญาโท

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิตทาง
พัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)

กรรมการตรวจสอบ
ปริ ญญาตรี

โรงเรี ยนนายร้ อย Sandhurst U.K.

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

บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เจมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน
2544 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

8. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

ไม่มี

2557- ปัจจุบนั
ม.ค. 2550 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2550 - ปัจจุบนั
2549

ประธานกรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการบริ หารกลุม่ บริ ษัทที่ปรึกษาในเครื อ

กลุม่ บริ ษัทที่ปรึกษาในเครื อ

กรรมการบริ หาร บริ ษทั ภูเก็ต อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสปิ ตอล จํากัด

บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ ป จํากัด

กรรมการ บริ ษัท โปลิฟาร์ ม จํากัด

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เจมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท ภูเก็ต อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฮอสปิ ตอล จํากัด

กรรมการ

บริ ษัท โปลิฟาร์ ม จํากัด

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ 2557
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) ปี 2550

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Audit Committee Program (ACP)

รองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด (ทบ.)

กองบัญชาการทหารสูงสุด

Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
ปี 2550

ไม่มี

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

อายุ

ประเภทกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
9. รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธํารงกูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาโท

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ปริ ญญาตรี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2548
2543

ต.ค. 2552 - ปัจจุบนั

เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปริ ญญาโท

Illinois Institute of Technology

ปริ ญญาตรี

University of California, Santa Barbara

ไม่มี

48

-

ปริ ญญาตรี

รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

วารสารศาสตร์

ไม่มี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
อาจารย์ประจําสาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

และองค์การ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองผู้อํานวยการ

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549-2550

ผู้อํานวยการโครงการวารสารบริ หารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543-2544

ผู้อํานวยการฝ่ ายอบรม

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

เป็ นญาติของ

2548 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพาณิชย์

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบนั

รองกรรมการผู้อํานวยการ Film Business

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จํากัด

2547-2549

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

2543-2545

Financial Consultant

KPMG (Thailand)

ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Executive Development

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ผู้บริ หารลําดับที่ 1

และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพาณิชย์

11. นายศุภชัย นิลวรรณ

กองทัพบก

ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ไม่มี

ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

ผู้บญ
ั ชาการศูนย์อํานวยการสร้ างอาวุธ กองทัพบก

2551 - ปัจจุบนั
2544 - 2550

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไม่ ได้ ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์ เอส

บริษัท

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39

กองทัพบก

เม.ย. 2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2550 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
Oregon State University

(เกียรตินิยมอันดับหนึง่ )

10. นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์
กรรมการบริ หาร

ตําแหน่ ง
ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท อาร์ สยาม จํากัด

รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ผู้อํานวยการ

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

ไม่มี

ไม่มี

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

Program รุ่นที่ 8
(EDP 8) ปี 2554
Advanced Retail

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Management รุ่นที่ 8

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

(ARM 8) ปี 2554
12. นางสาวชุติมา ทิชาชาติ

49

-

ปริ ญญาโท

รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
13. นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์
รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต

ไม่มี

ไม่มี

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
43

-

ปริ ญญาตรี

วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริ ญญาตรี

รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2555 - ปัจจุบนั
2549 - 2555

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
2555 - 2557
2554

รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้อํานวยการ

บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

Sales Director

บริ ษัท คูลลิซมึ่ จํากัด

บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กรรมการ 1)

บริษัท

กรรมการ 2)

บริษัทย่ อย
1. บริษัท สตาร์ ซ (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เค. มาสเตอร์ จํากัด)
2. บริษัท อาวอง จํากัด
3. บริษัท คูลลิซมึ่ จํากัด
4. บริษัท อาร์ เอส ฟิ ล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จํากัด
5. บริษัท ย๊ าค จํากัด
6. บริษัท อาร์ เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด
7. บริษัท บางกอก ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
8. บริษัท อาร์ .เอส.เทเลวิชนั่ จํากัด
9. บริษัท บลูแฟร์ รี่ จํากัด

นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์

นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล
นายสุพรรณ เสือหาญ

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายคมสันต์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายดามพ์ นานา

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นายดามพ์ นานา

นางภัทธิรา ปาลวัฒน์วไิ ชย
นายชาคริต พิชญางกูร
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล
นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ
นายสุพรรณ เสือหาญ

10. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด
11. บริษัท อะลาดิน เฮ้ าส์ จํากัด
12. บริษัท อาร์ .เอส. สปอร์ ตมาสเตอร์ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

13. บริษัท อาร์ สยาม จํากัด
14. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นายดามพ์ นานา
นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ
นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล
นางสาวปฐมาภรณ์ สาฑร
นางสาวธิติยาพร งามแสง
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล
นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์
นายสมคิด อารยะสกุล
นางสาวธิติยาพร งามแสง
นายประเวช จิวฒ
ั นาชวลิตกุล

15. บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท นาคาเซีย จํากัด)
16. บริษัท โพเอม่า จํากัด
17. บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชัน่ จํากัด

18. บริษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง แอนด์ สปอร์ ต แมเนจเม้ นท์ จํากัด
19. บริษัท เอส - วัน สปอร์ ต จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

นายดามพ์ นานา
นายสุพรรณ เสือหาญ
นายสุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริษัท เชษฐโชติศกั ดิ์ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

2. บริษัท เอส.เอส.ทู ซี จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

3. บริษัท ไทเกอร์ ฟัน จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

4. บริษัท พรีโม พอสโต จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์

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

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

นางชณภา เชษฐโชติศกั ดิ์
นายสุวฒ
ั น์ เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสุจีรา เชษฐโชติศกั ดิ์
นายเชษฐ เชษฐโชติศกั ดิ์
นายโชติ เชษฐโชติศกั ดิ์

เอกสารแนบ 3

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแล
การปฏิบัตงิ านของบริษัท

เอกสารแนบ 3

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

1. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง
นางสาวกรพินธุ์ นาคศุภรังษี

ประสบการณ์ การทํางาน

คุณวุฒทิ างการศึกษา / การ
ฝึ กอบรม

อายุ
(ปี )
44 ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธันวาคม 2544 - ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายตรวจสอบกลาง

2536 - 2544

ผู้ช่วยผู้จดั การ

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จํากัด

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้ านการ
ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
Company Secretary Program
(CSP) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการ บริษัทไทย(IOD)
Effective Minute Taking (EMT)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย(IOD)

2. หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ทางสํานักกฎหมายช่วยดูแลงานของคณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
กฎหมาย แต่ไม่ได้ มีการจัดตังเป็
้ นหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะ

เอกสารแนบ 4

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
-ไม่ มี-

เอกสารแนบ 5

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
สํ า หรั บ ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท และสนั บ สนุ น ให้ บริ ษั ท มี ร ะบบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) เพื่อให้ มีความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ รวมถึง
ได้ มีการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2557 ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญ ชีภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ ายบริ หารว่า งบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ทางการเงินของบริ ษัทครบถ้ วน เพียงพอ และถูกต้ องตามที่ควร และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป นอกจากนัน้
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ สําหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องและนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อให้ การดําเนินการใน
รายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่ วมกับฝ่ ายตรวจสอบกลางเพื่อหารื อแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นการประเมินความ
เสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั ้งให้ ข้อเสนอแนะในการป้องกันหรื อลดความเสี่ยง
พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัทให้ มีความโปร่งใสและมีการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 5 ครัง้ รวมการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
โดยไม่มีผ้ บู ริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมการประชุมด้ วย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู อบบัญชีภายนอกนําเสนอข้ อมูล ปั ญหาที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงข้ อเสนอแนะต่างๆได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้ ทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํ าปี 2557 และได้ พิ จารณาสอบทานคุณสมบัติ ความเป็ นอิ สระ ค่าสอบบัญชี ผลงาน และความพร้ อมในการ
ให้ บริ การของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ผ้ บู ริ หารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจาก บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทสําหรับ
ปี พ.ศ. 2558 เพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตังต่
้ อไป

( นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

