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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ธุรกิจของกลุมอารเอสมีลักษณะเปนธุรกิจบันเทิงและกีฬาครบวงจร โดยดําเนินกิจการใน
ลักษณะกลุมบริษัท โดยมี บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแม และถือหุนในบริษัทยอยที่
ทําธุรกิจตางๆ กันออกไปในอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมอารเอสมีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจดานตางๆกันทั้งสิ้น 12
บริษัท ซึ่งครอบคลุม ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกีฬา และธุรกิจสื่อ
การดําเนินธุรกิจเพลงของกลุมอารเอสมีลักษณะครบวงจรซึ่งเริ่มตนตั้งแตกระบวนการผลิต
และสรางสรรคงานเพลง สรางสรรคการตลาด จัดจําหนาย สงเสริมการขาย จัดเก็บลิขสิทธิ์ และการ
นําลิขสิทธิ์ไปหารายไดในรูปแบบใหมๆ ซึ่งสินคาเพลงของกลุม จะประกอบไปดวยทั้งเพลงไทยสากล
และเพลงไทยลูกทุง ปจจุบันอารเอสปรับเปลี่ยนโมเดลการทํางานจากเดิมที่เคยแบงตามประเภทของ
แนวเพลงแบบดั้งเดิม อาทิ POP, ROCK, Country และแนวเพลงอื่นๆ มาสูการแบงโดยใชกลยุทธ
Music Segment Champion โดย แบงออกเปน 7 กลุม ไดแก
-

กลุม Mass ดําเนินการภายใต brand RS Music
กลุม Teen Community ดําเนินการภายใต brand Kamikaze’
กลุม Rock Society ดําเนินการภายใต brand 9Richter และ brand Pirate
กลุม Easy Listening ดําเนินการภายใต brand Mellow Tone
กลุม Uni Club ดําเนินการภายใต brand Plenty Music
กลุม Reggae and Ska ดําเนินการภายใต brand Reggae Village
กลุม Modern Local Country หรือ ลูกทุงสมัยใหม ดําเนินการภายใต brand อารสยาม (RSiam)

ธุรกิจดิจิตอลเปนอีกชองทางหนึ่งของการบริหารทรัพยสินทางปญญาที่ทางบริษัทฯเปนทั้ง
ผูผลิต และเปนเจาของลิขสิทธิ์ โดยการใหบริการคอนเทนตสําหรับโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร และ
เครื่องเลนพกพาตางๆ อาทิเชน การใหบริการดาวนโหลดเสียงรอสาย (Ring Back Tone) การ
ใหบริการดาวนโหลดเสียงเรียกเขาโทรศัพท (Ringtone) การใหบริการดาวนโหลดภาพดาราศิลปน
เปนภาพหนาจอ (Wallpaper) การใหบริการดาวนโหลดเพลงดิจิตอลแบบเต็มเพลง(Full Song
Download) เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯไดเริ่มดําเนินธุรกิจบันเทิงออนไลน (Entertainment Online
Business) โดยการสราง 2 เว็บไซด ไดแก www.zheza.com, www.pleng.com ใหเปนแหลงชุมชน
หรือศูนยรวมสาระความรูควบคูความบันเทิง (community) เพื่อตอบโจทยไลฟสไตลของกลุมวัยรุน ที่
ปจจุบันมีพฤติกรรมหันมาบริโภคสื่อออนไลนมากขึ้น โดยในป2551 เว็บไซต ZHEZA ไดพัฒนา
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กลายเปนเว็บไซตประเภท second-life community online ของวัยรุนเว็บแรกในเมืองไทยที่สมบูรณ
แบบที่สุดและสามารถสนองความตองการของวัยรุนไดดีที่สุด โดยปจจุบันมีสมาชิกมากกวา1.6 ลาน
คน และมีผูเขาชมเว็บไซตประมาณ 100,000 คนตอวัน
ในสวนของธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย 4 ธุรกิจหลัก ไดแก การจัดคอนเสิรตทั้งในและ
ตางประเทศ, การจัดอีเวนทและโชว, งานโครงการราชการ และการบริหารศิลปน ในปที่ผานมามี
คอนเสิรตและอีเวนทที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดี ดังตอไปนี้ คอนเสิรต Film Mission Impossible
Live Concert, คอนเสิรต ราย รัก กัด จิก ปาน ธนพร แวกประยูร, Max Day ปดสยาม 3 เวที, Cool
Music Fest. Love Maker by AM PM, เทศกาลดนตรีฤดูรอน (Summer Festival), เทศกาลดนตรี
ฤดูหนาว (Winter Festival), คอนเสิรตโปงลางสะออน We are the world Concert, คอนเสิรตบีม
One Man & แฟนใครไมรู Concert เปนตน
สําหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร บริษัทฯ มีภาพยนตรที่ออกฉายในโรงภาพยนตรทั้งสิ้น 4 เรื่อง
ในป 2551 ไดแก รักสยามเทาฟา ดรีมทีม เทวดาตกมันส และซูเปอรแหบ แสบสะบัด
กลุมธุรกิจกีฬา ในปที่ผานประสบความสําเร็จจากการเปดใหบริการ สนามฟุตบอล S-One
ณ ถนนบางนา-ตราด กม.4 ซึ่งเปน Sport Entertainment Arena แหงแรกของเมืองไทย โดยมีแผน
จะขยายการลงทุนเพิ่มอีก 2 สนาม ในป 2552 นอกจากนี้บริษัทฯยังไดดําเนินการถายทอดสดการ
แขงขันฟุตบอลยูโร และการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกอีกดวย
ในส ว นของธุ รกิ จ สื่ อนั้ น ประกอบด ว ยธุร กิ จสื่ อ โทรทั ศน ซึ่ง มี ร ายการโทรทั ศน ทั้ ง สิ้ น 13
รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) ประกอบดวย รายการประเภทสาระบันเทิง 4 รายการ
รายการเพลงสตริง 4 รายการ และรายการเพลงลูกทุง 5 รายการ ซึ่งรายการทั้งหมดออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน ชอง 5 ชอง 7 และชอง 9
สําหรับสื่อวิทยุนั้น บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตบริษัทยอย ซึ่งมีสถานีวิทยุภายใตการบริหาร
ทั้งสิ้น 2 สถานี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) คือ
1. สถานีวิทยุทหารเรือ FM 94.5 MHz ภายใตแบรนด MAX 94.5 I Feel Max
2. สถานีวิทยุทหารเรือ FM 93.0 MHz ภายใตแบรนด COOL93 Fahrenheit
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพของกลุม อารเอส ประกอบดวยหนังสือพิมพรายสามวัน “dara daily”, และ
นิตยสารบันเทิงรายสัปดาห “dara daily tabloid”
ธุรกิจสื่อในโมเดิรนเทรด บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตบริษัทยอย โดยเขาบริหารสื่อ P.O.P
Radio ซึ่งเปนสื่อวิทยุกระจายเสียงในโมเดิรนเทรด ครอบคลุมโมเดิรนเทรดกวา 769 สาขาทัว่ ประเทศ
ซึ่งในปที่ผานมาสามารถพิสูจนไดแลววาเปนสื่อทีม่ ีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ณ จุด
ขาย
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ผลการดําเนินงานรวมของทั้งกลุมอารเอสสําหรับงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 แสดงรายไดรวมจากการประกอบธุรกิจจํานวน 2,371.44 ลานบาท โดยมีสัดสวนจากธุรกิจ
ตางๆ คือ
1. ธุรกิจสื่อ (สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อในหางโมเดิรนเทรด) รอยละ 27
2. ธุรกิจโชวบิซ รอยละ 25
3. ธุรกิจเพลง รอยละ 19
4. ธุรกิจดิจิตอล รอยละ 13
5. ธุรกิจกีฬา รอยละ 9
6. ธุรกิจภาพยนตร รอยละ 5
บริษัทฯมีตนทุนการขายและผลิตทั้งสิ้น 2,102.71 ลานบาท คาใชจายขายและบริหาร (รวม
คาตอบแทนกรรมการ) 617.93 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิจํานวน 401.86 ลานบาท คิดเปนกําไร
ตอหุน (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) เทากับ (0.57) บาทตอหุน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 900,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 700,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,883.63
1,383.96 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนรวม 499.67 ลานบาท

ลานบาท หนี้สินรวม

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้
1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย ซึ่งประกอบดวยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และหนวยงานกํากับดูแล
2. ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม ประกอบดวย ความเสี่ยงจากการแพรกระจายของสินคา
ละเมิดลิขสิทธิ์ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค
3. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ความเสี่ยงจากปริมาณของสินคาใน
ตลาดกับความนิยมผูบริโภค ความเสี่ยงจากการไมสามารถตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศทาง
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สถานีโทรทัศนและวิทยุ ความเสี่ยงจากการทําธุรกิจภาพยนตร ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูบริหาร
และความเสี่ยงจากการยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต
4. ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ซึ่งปจจัยความเสี่ยง ที่กลาวขางตน เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ดี บริษัท
ไดบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแลว
รายการระหวางกัน
การกําหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการใหเชา
ทรัพยสิน ไดกระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย การ
เชาอาคารสํานักงาน การเชาที่ดิน และภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจาก
ธนาคาร อยางไรก็ดี รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อบริษัท

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

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผู
ใหบริการทางดานคอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport
Content Provider) และการเปนผูใหบริการสื่อครบวงจร (Media Service)
โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจ
ภาพยนตร และธุ ร กิ จ กี ฬ า และรายได ใ นส ว นที่ ส องมาจากสื่ อ วิ ท ยุ สื่ อ
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อในโมเดิรนเทรด

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

: 0107546000016

โฮมเพจบริษัท

: www.rs.co.th

โทรศัพท

: 0-2511-0555

โทรสาร

: 0-2511-2324
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1.

RSTD

ปจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในนามของกลุมอารเอส บริษัทฯ ประเมินวามี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจดังนี้
1.1

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย
• การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ประเมินวาการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจเพลงซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑเพลงถือเปนสินคาเพื่อความ
บั น เทิ ง และไม ถื อ เป น สิ น ค า อั น เป น ป จ จั ย หลั ก ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ การบริ โ ภค อย า งไรก็ ดี ด ว ย
อรรถประโยชนของสินคาที่ชวยใหความเพลิดเพลินและผอนคลายแกผูบริโภคไดในราคาที่ไมเปน
ภาระและมีความคุมคาของการบริโภค ทําใหสินคาเพื่อความบันเทิงยังคงเปนสินคาที่ไดรับความ
นิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง สําหรับในสวนของธุรกิจสื่อนั้นจะเปนสวนที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจคอนขางมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงถึงภาวะการ
ใชจายของผูบริโภค ตลอดจนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณในการใช
จายดานการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิผลตอการดําเนินธุรกิจ
ดวย ซึ่งจะทําใหการดําเนินธุรกิจสื่อของบริษัทจะมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจสูง ปจจุบัน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสื่อทั้งทางดานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อภายในโมเดิรนเทรด
• การประกาศใช พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551
ธุรกิจโทรทัศน บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการจัด Rating รายการโทรทัศนของ
ภาครัฐ เนื่องจากรายการโทรทัศนสวนใหญของบริษัทฯ จัดอยูในประเภท ท คือ ทั่วไป (รายการ
เพลง, variety, ละคร) เมื่อถูกกําหนดใหมตามการจัด Rating ของรัฐ อาจมีผลใหรายการถูกยาย
เวลาตามการปรับผังใหมของสถานี และสําหรับรายการประเภทเพลง หรือ Variety สําหรับวัยรุน
(อายุ 13 - 18 ป) อาจถูกกําหนด Rating ใหมใหเปนรายการประเภท น (แนะนํา) ซึ่งอาจถูกจํากัดให
นําเสนอเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่รัฐกําหนด อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความชํานาญในการ
ผลิตรายการ โดยเฉพาะรายการวัยรุน จึงเชื่อวาถึงแมจะมีการใหนําเสนอตามเวลาที่กําหนด ก็ยังคง
ไดรับความนิยมจากลูกคาและผูชมไมเปลี่ยนแปลง
• การออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติตางๆ เพื่อควบคุมการโฆษณาของสินคาบาง
ประเภท
รายไดของบริษัทฯ สวนหนึ่งไดมาจากผูสนับสนุน (Sponsorship) เชน ผูสนับสนุน
อัลบั้ม (Album Sponsorship) หรือผูสนับสนุนคอนเสิรต (Concert Sponsorship) การเปน
ผูสนับสนุนนี้จะไดรับสิทธิประโยชนในการประชาสัมพันธสินคาหรือโลโกของบริษัทผูสนับสนุนผาน
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ทางสื่อตางๆ ของบริษัทฯ เมื่อมีการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาของสินคา
บางประเภท ทําใหบริษัทฯ หรือองคกรเจาของสินคาที่มีความตองการจะสนับสนุนอัลบั้มเพลงหรือ
คอนเสิรตอาจไมสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธผานการเปนผูสนับสนุนไดอีกตอไป ดวยเหตุนี้ ทํา
ใหโอกาสในการสรางรายไดของบริษัทฯ ลดลง
1.2

ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
• การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์

ปญหาการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เทปผี ซีดีเถื่อนเปนปญหาสําคัญที่บั่น
ทอนการเติบโตของธุรกิจเพลงมาโดยตลอด ผูผลิตผลงานเพลงไมสามารถจําหนายงานผลิตภัณฑซีดี
วีซีดี และดีวีดี ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจะสรางรายไดหรือคาตอบแทนผลงานไดครบตามปริมาณการบริโภคจริง
ป จ จุ บั น ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ผู ป ระกอบการ เจ า ของผลงาน ศิ ล ป น และภาครั ฐ บาล ได ใ ห
ความสําคัญและรวมมือกันผลักดันกระตุนเชิญชวนใหผูบริโภค หันมานิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองและลดเลิกสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
ในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ เชน ประเภทคาราโอเกะ ภาครัฐฯ ไดมีแนว
ทางการสนับสนุนให บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหเปน
รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ก็ไดดําเนินการทางการตลาดในการประชาสัมพันธใหผูประกอบ
ธุรกิจที่นํางานลิขสิทธิ์ไปใชตองเคารพตอสิทธิ์และทําการชําระคาลิขสิทธิ์เปนการตอบแทนกอนการใช
งาน ซึ่งปจจุบันผูประกอบธุรกิจตางก็มีความเขาใจกันอยางกวางขวางและเคารพการใชงานลิขสิทธิ์
ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์โดยจัดตั้ง
หนวยงานที่ดูแลและดําเนินการปราบปรามและเฝาระวังผูละเมิดในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ ซึ่งสงผลใน
การลดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบตอการการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยางเปนนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี ธุรกิจภาพยนตรเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ไดรับผลกระทบทางออมจากปญหาดังกลาว เนื่องจาก
ผูประกอบการที่ไดรับสิทธิจากบริษัทในการเผยแพรลิขสิทธิ์วีซีดี/ดีวีดี ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
ปญหาการแพรกระจายสินคาวีซีดีเถื่อนตั้งแตวันที่ภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร เปนผลใหการ
เจรจาอนุญาตใหใชสิทธิเผยแพรในชองทางดังกลาวสําหรับภาพยนตรเรื่องถัดไปอาจมีมูลคาลดลง
ทั้งนี้ หนวยงานตางๆ ไดพยายามหามาตรการปองกันเบื้องตน เชน ติดกลองโทรทัศนวงจรปดในโรง
ภาพยนตรแตละแหง รวมถึงภาครัฐไดมีการดําเนินมาตรการตางๆเพื่อปองกันและปราบปรามปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจังมากขึ้นตามที่กลาวในวรรคกอน
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค
การแขงขันของธุรกิจเพลงปจจุบัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยู
2 เรื่องหลักใหญๆ คือ เปลี่ยนแปลงจากการซื้อแผนเพลงมานิยมการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3
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เพิ่มขึ้นกวาในปกอนๆ สังเกตไดจากยอดขายของแผนเพลง VCD และ DVD ที่ลดลง ในขณะที่
จํานวนเปอรเซ็นตของการดาวนโหลดผานระบบโทรศัพทหรือผาน website ที่เพิ่มมากขึ้น และเรื่องที่
สองคือทัศนคติของผูบริโภคที่เห็นวาการดาวนโหลดเพลงผานชองทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไมเสีย
คาใชจายเปนเรื่องปกติ ปญหาที่เกิดขึ้นนี้สงผลใหยอดรายไดบางสวนของบริษัทฯ ลดลงกวาที่ควรจะ
เปน บริษัทฯ ตองปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ โดยการพัฒนา
ระบบดิจิตอลและใหความสนใจกับชองทางการดาวนโหลดเพลงอยางถูกลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
รักษารายไดของบริษัทฯ ใหเติบโตอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเริ่มมีการพัฒนา
คอนเทนตใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นสําหรับการดาวนโหลดลงบนเครื่องลูกขาย โดยปจจุบันไดเปดใหบริการ
hi Q Song ซึ่งเปนการบริการดาวนโหลดเพลงที่มีคุณภาพเทียบเทาซีดี ซึ่งเปนทางเลือกใหผูบริโภคที่
ตองการดาวนโหลด อยางถูกกฎหมายและมีคุณภาพที่ดี โดยไมจําเปนตองไปละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากนี้ ยังมีการทําโปรโมชั่นแพคเกจ (ริงโทน) โหลดไมอั้นในราคา 19 บาทตอเดือน ซึ่งทําให
ผูบริโภคสามารถใชบริการไดในราคาที่เหมาะสมอีกดวย
• การเปดใหบริการโครงขาย 3G
หากมีความลาชาในการเปดใหบริการ 3G จะทําใหบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ
เนื่องจากการเปดใช 3G จะทําใหธุรกิจสื่อสารมีบริการทางดานดิจิตอล คอนเทนต ที่หลากหลายมาก
ขึ้น และบริษัทฯ สามารถนําเอาคอนเทนตตางๆ โดยเฉพาะวิดีโอมาตอยอดพัฒนาซึ่งเปนชองทางใน
การเพิ่มขึ้นของรายไดอีกชองทางหนึ่ง

1.3

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากปริมาณของสินคาในตลาดกับความนิยมของผูบริโภค

เนื่องจากสินคาประเภทเพลง ภาพยนตร เปนสินคาประเภทที่จําเปนที่จะตองมีการ
กระจายสินคาที่ทั่วถึงในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากความนิยมสินคามีระยะเวลาจํากัดและการมี
อยูของสินคา ณ จุดขายจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคเปนอยางมาก การวางตลาด
ของสิน คา ไมสอดคลองกับจังหวะความนิยมของผูบริโภคตอสินคา พฤติกรรมการซื้อสิน คา ของ
ผูบริโภค ชองทางจําหนายและระยะเวลาที่เหมาะสม ลวนอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ทั้ง
การไดรับผลกระทบจากสินคารับคืนและการเสียโอกาสในการขายสินคาซึ่งอาจสงผลไปสูการเสีย
ตลาดเนื่องจากการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์เขามาทดแทนความตองการสวนที่บริษัทฯ
ไมสามารถตอบสนองไดทันทวงที ที่ผานมา บริษัทฯ ไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการ
พิจารณาแผนการวางตลาดสินคาครั้งแรกของสินคาใหเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากสถานการณ
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ทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงการจัดการดานชองทางการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
• ความเสี่ยงจากการรับรูความนิยมของเพลงจากสื่อ
สื่อมีอิทธิพลสามารถสรางกระแสความนิยมใหเกิดขึ้นกับผูบริโภคและเจาของสินคาหรือ
แมแตสงผลลบในทางตรงขามกับคูแขงได ไมวาจะเปนความถี่ในการเปดมิวสิควิดีโอเพลง จํานวน
ครั้งของเปดเพลงของคลื่นวิทยุ การพูดสนับสนุนเพลงของดีเจ หรือแมแตการจัดอันดับเพลงตางๆ
หากสื่อมีการนําเสนอที่ไมเปนกลาง, มีการวัดผลความนิยมของเพลงอยางไมมีหลักการหรือการเขา
มาถือหุนจากบริษัทที่เปนคูแขงขันกันในทางการตลาดโดยเฉพาะในสื่อที่เปนกลาง อาจทําใหเกิดผล
ประโยชนทับซอนและอาจสงผลตอรายไดของบริษัทได
• สัญญาเชาเวลาออกอากาศสถานีวิทยุมีกําหนดหมดอายุ
ปจจุบัน บริษัทฯ ทําสัญญาเชาเวลาออกอากาศกระจายเสียงสถานีวิทยุเพื่อประกอบ
รายการวิทยุทางทางสถานีวิทยุรวม 2 คลื่นคือ คลื่น FM 93.0 MHz และคลื่น FM 103.0 MHz โดย
สัมปทานแตละคลื่นมีอายุสัญญา 2 ป ซึ่งในป 2551 และป 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดของสื่อ
วิทยุใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 13 - 14 ของรายไดรวม
หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะทําใหสงผลกระทบตอ
ความตอเนื่องของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแสวงหาเวลา
ออกอากาศในสถานีวิทยุใหมเพื่อทดแทนอาจทําใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนจากความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ และการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับรายการเดิมได อยางไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อวา จากการที่
บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจจนไดรับความนิยม และมีฐานผูฟงรายการประจําอยางหนาแนน อีกทั้ง
การที่บริษัทฯ เปนผูประกอบการรายสําคัญในธุรกิจ และไดรักษาความสามารถในการชําระเงินและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชาเวลาอยางเครงครัด จะทําใหสามารถไดรับความไววางใจในการตออายุ
สัญญาจากผูใหเชาเวลา
• ความเสี่ยงจากการไมสามารถตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศทางโทรทัศน
โดยทั่วไป บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศนโดยการเชาเวลาจากสถานีโทรทัศนเพื่อ
ออกอากาศ ซึ่งอาจมีอายุของสัญญาแตกตางกันไปโดยจะมีอายุไมเกิน 1 ป และมีการตออายุสัญญา
เปนระยะ โดยทั่วไป หลักเกณฑสําคัญๆ ที่สถานีโทรทัศนจะใชในการพิจารณาตออายุสัญญาคือ
นโยบายของสถานีโทรทัศน ความนิยมของรายการ ความสามารถในการชําระคาเชาเวลาของผูเชา
หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาออกอากาศจะทําใหสงผลกระทบตอความตอเนื่อง
ของการออกอากาศรายการและรายไดของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแสวงหาเวลาใหมเพื่อทดแทนอาจ
ทําใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนจากความตอเนื่องทางธุรกิจ และการสรางความนิยมใหเทียบเคียงกับ
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รายการเดิมได ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการติดตามประเมินความนิยมและพัฒนารูปแบบรายการอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งไดรักษาความสามารถในการชําระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชาเวลาอยาง
เครงครัด อยางไรก็ดี บริษัทฯ ในป 2551 และป 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดของสื่อโทรทัศน คิด
เปนรอยละ 6 -8 ของรายไดรวม
• ความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาการจัดการแสดงคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด
จากการที่ บ ริ ษั ท เริ่ ม ขยายธุ ร กิ จ ทางด า นการจั ด การแสดงคอนเสิ ร ต และกิ จ กรรม
การตลาดจากศิลปนตางประเทศ เปนผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการทําธุรกิจหากมีการบอกเลิก
สัญญาการจัดแสดง เชน เหตุการณที่เกิดจากความไมสงบภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ หรือ การไม
สามารถจัดการแสดงไดโดยมีตนเหตุมาจากศิลปนเองโดยตรง เปนตน ซึ่งบริษัทไดมีนโยบายจัดการ
ความเสี่ยงโดยการจัดทําสัญญาใหรัดกุม เพื่อลดหรือเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หากเกิด
กรณีดังกลาว
• ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภาพยนตร
ธุรกิจการผลิตภาพยนตรเปนธุรกิจใชเงินลงทุนตอเรื่องคอนขางสูง ในขณะที่แหลงที่มา
ของรายไดมาจากหลายทางซึ่ งมีความไมแนนอนสูงโดยขึ้นอยูกับปจจั ยหลายประการ อาทิเชน
กระแสความนิยมของผูบริโภคตอภาพยนตรเรื่องนั้น กําหนดการเขาฉาย ภาวะการณแขงขันจาก
ภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ และนโยบายการทําตลาดและความตองการ
ของผูบริโภคในขณะนั้นๆ โดยผลการดําเนินงานของภาพยนตรแตละเรื่องไมอาจเปนสิ่งบงบอกถึง
ผลการดําเนินงานของภาพยนตรเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ อาจประสบภาวะขาดทุนหากภาพยนตรที่นํา
ออกฉายไมประสบความสําเร็จ ในปที่ 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการนําภาพยนตรเขาฉายในโรง
ภาพยนตรรวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง โดยมีผลการดําเนินงานที่ทั้งกําไรและขาดทุนแตกตางกันในแตละเรื่อง
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดมีนโยบายที่จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมโดย
การควบคุมคุณภาพและตนทุนการผลิต ตนทุนการตลาดที่เหมาะสม รวมถึงการขาย Pre-Sale สิทธิ์
การแพร ภ าพในช อ งทางต า งๆ รวมถึ ง การนํ า ผู ส นั บ สนุ น ทางการตลาดเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการผลิตภาพยนตรดวยการวางแผนอยางรัดกุมตั้งแตตน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากชองทางขายแตละชองทางใหมีความเหมาะสม
• การพึ่งพิงผูบริหาร
ปจจุบันในการบริหารงาน กลุมอาร เอสไดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนการกระจาย
อํานาจออกจากสวนกลาง (Decentralization) โดยปรับโครงสรางองคกรแยกกิจการออกเปนบริษัทฯ
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และหนวยธุรกิจ (Business Unit) และใหอํานาจกรรมการผูจัดการและทีมงานบริหารของแตละ
บริษัทฯ ดําเนินงานอยางเปนอิสระ ทําใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์เริ่มลดลง
ในฐานะของกลุมผูถือหุนรายใหญและกลุมผูกอตั้งกิจการอาร เอส ครอบครัวเชษฐโชติ
ศักดิ์มีเปาหมายและความมุงมั่นที่สรางและขยายงานเขาสูธุรกิจบันเทิงแขนงอื่นๆ เพื่อใหบริษัทฯ
เติบโตและมีมูลคากิจการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไปในอนาคตและมีความตั้งใจวาจะยังคงเปนผูถือหุน
ใหญในกิจการตอไป
• ความเสี่ยงจากการยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต
ตลอดการดําเนินธุรกิจดวยระยะเวลากวา 25 ปของกลุมอาร เอส บริษัทฯ และผูบริหาร
ระดับสูงใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ทําใหที่ผานมาบริษัทฯ มีความเสี่ยง
จากเรื่องดังกลาวนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงตระหนักดีวาในการดําเนิน
ธุรกิจบันเทิงนั้น บุคลากรเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจเติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง การ
ดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลป นและที มงานเปน เรื่องที่ผูบริหารไดมีก ารวางแผนและ
ทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทุกคนเกิดความพอใจ
แมวากระแสการยายคายหรือการไมตอสัญญาของศิลปนเพลงในตางประเทศจะเกิดผล
ทางลบตอการรับรูของศิลปนเพลงในประเทศไทย แตเนื่องจากในตางประเทศศิลปนมักมีพันธะ
ผูกพันกับคายเพลงในเรื่องการการผลิตแผนเพลงและการโปรโมทเทานั้น รายไดที่ศิลปนจะไดรับ
เพิ่มเติมเชนจากการโชวตัวในงานกิจกรรมของลูกคา, โอกาสในการเลนละครหรือเปนพิธีกรอยางใน
เมืองไทยจะไมมี จึงไมใชเรื่องแปลกที่ศิลปนจะไมตอสัญญากับคายเพลงและออกมาผลิตอัลบั้มเพลง
เอง แตกตางจากบริษัทอารเอส ที่ศิลปนจะไดรับการวางแผนการบริหารคอนเทนตของศิลปนใน
รูปแบบครบวงจร ทั้งการออกอัลบั้ม การนําเสนอศิลปนไปเปนพรีเซนเตอรสินคา การปอนงานละคร
หรือการโชวตัวตามงานตางๆ และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอศิลปนอยางอื่นอีกมากมาย ทําให
ศิลปนเกิดความรูสึกมั่นคงและพรอมที่จะเติบโตและพัฒนาไปกับบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา
ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
1.4

ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50

ณ วันที่ 1 เมษายน 2551 กลุมเชษฐโชติศักดิ์ ถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ 56.1
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกลุมเชษฐโชติศักดิ์ สามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่
ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให
หนา 11

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTD

ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีการวางโครงสราง
การบริหารงานโดยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจและมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณีการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอ
ผูถือหุนวาบริษัทฯ จะบริหารงานดวยความชัดเจนและความโปรงใส
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

RSTE

หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได ทํ า การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยในเดื อ น
พฤษภาคม 2546 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) มีการขยายงานในธุรกิจบันเทิงอยางตอเนื่อง โดยมี
การลงทุนใน บริษัท บลูแฟรี่ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการผลิตงานคอมพิวเตอร กราฟฟค ในป
2547 ลงทุนในบริษัทผลิตรายการโทรทัศน คือ บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในป 2548
ขยายงานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ดวยการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพบันเทิงรายวัน ชื่อ ดาราเดลี่ ใน
เดือน กันยายน 2548 โดยดําเนินงานภายใต บริษัท นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด นอกจากนี้บริษัทฯยัง
ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทฯจาก บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท อารเอส จํากัด
(มหาชน)
ในป 2549 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ทําการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยไดเขารวม
ทุนกับบริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เพื่อรองรับกับการเติบโตของสื่อกิจกรรม
Below the line ประเภทการแสดง และอีเวนท นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทกีฬา โดย
เขารวมทุนกับบริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด
(RS International Broadcasting & Sports Management Co.,Ltd) หรือ RSbs เพื่อดําเนินงาน
บริหารจัดการธุรกิจทางดานกีฬาทุกประเภทแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังไดนําโลโกใหมภายใตกรอบ
แนวคิด Inspired ที่มีความสอดคลองกับการปรับโมเดลธุรกิจของบริษัทมาใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2550
ในป 2550 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ไดรุกเขาสูธุรกิจสื่อในโมเดิรนเทรดทุกรูปแบบ (In
– Store Media) ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อประเภทนี้ ที่สามารถเขาถึงลูกคา ณ จุดขายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อตอยอดธุรกิจสื่อที่มีอยูในมือใหครบวงจร โดยไดเขารวมทุนกับบริษัท อารเอส
อินสโตร มีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจสื่อในโมเดิรนเทรดกวา 540 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเขา
รวมทุนกับบริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด เพื่อรองรับธุรกิจดานคอนเสิรตและอีเวนทที่มีการขยายตัว
อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สอดรั บ กั บ ความเป น เครื อ ข า ยความบั น เทิ ง ครบวงจร (THE
ENTERTAINMENT NETWORK) อยางลงตัว
ป 2551 ขยายธุรกิจสื่อโดยเขาลงทุนใน บริษัท ยาค จํากัด เพื่อเจาะกลุมรายการทีวีประเภท
รายการวัยรุนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไดมีการลงทุนเพิ่มเติมสําหรับสื่อทีวีในหางโมเดิรน
เทรดเพิ่มขึ้นอีกดวย

หนา 13

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTE

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอารเอสประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก คือการเปนผูใหบริการทางดาน
คอนเทนตบันเทิงและกีฬา (Entertainment and Sport Content Provider) และการเปนผูใหบริการ
สื่อครบวงจร (Media Service) โดยรายไดในสวนแรกมาจากธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ
ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจกีฬา และรายไดในสวนที่สองมาจากสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อในโมเดิรนเทรด
2.2.1 ธุรกิจเพลง
การประกอบธุรกิจเพลงของกลุมอารเอส สามารถสรุปลักษณะเดนและความนาสนใจของ
ธุรกิจไดดังนี้
1) การสร า งศิ ล ป น นั ก ร อ งจนมี ชื่ อ เสี ย งมี ผ ลงานเพลงเป น ที่ นิ ย มของผู บ ริ โ ภค เป น
ทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ ไดในหลายชองทางนอกเหนือจากงาน
เพลง เชน งาน Licensing ประเภทตางๆ ไดแก Presenter License, Promotion License งานละคร
งานภาพยนตร งานโชวประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งลวนกอใหเกิดรายไดตอศิลปน และบริษัทตนสังกัด
อยางตอเนื่อง
2) ผลงานเพลงเปนกรรมสิทธิ์และเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิต
เปนสินคาเพื่อจําหนายไดหลากหลายรูปแบบและตอเนื่อง ขึ้นอยูกับความนิยมและการสงเสริมการ
ขายไดแก เทปเพลง ซีดีเพลง วีซีดีคาราโอเกะ เสียงเรียกเขาบนโทรศัพทมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถ
บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์จากผลงานเพลงเหลานี้ไดอีกดวย และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีใน
อนาคตอาจกอใหเกิดรูปแบบสินคาใหม ทําใหชองทางในการหารายไดจากลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยู
เพิ่มมากขึ้น
3) การประกอบธุ ร กิ จ เพลงเป น ฐานธุ ร กิ จ ที่ ส ร า งโอกาสในการขยายสู ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง
ประเภทอื่น เช น ธุ ร กิ จ โทรทัศน ธุรกิจภาพยนตรดว ยการใชท รั พ ยากรศิลป น ผลงานเพลง และ
อุปกรณเครื่องมือที่มีอยูในบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด
ในสวนของขั้นตอนการผลิตงานเพลง จะอยูภายใตการดําเนินงานโดยทีมงานตางๆซึ่งมีความ
หลากหลายในแงของแนวทางเพลงและการโปรโมท ซึ่งเปนหนวยงานภายในของบริษัทฯ โดยทีมงาน
เหลานี้จะทํางานผาน brand ตางๆทั้ง 8 brand ไดแก RS Music, Kamikaze’, 9Richter, Pirate,
Mellow Tone, Plenty Music และ Reggae Village สําหรับการผลิตงานเพลงลูกทุงและเพลงเพื่อชีวิต
จะอยูภายใตแบรนดอารสยาม (R Siam)
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2.2.2 ธุรกิจดิจิตอล
อารเอสมีการนําคอนเทนตและสินทรัพยที่บริษัทมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเปด
ใหบริการหลากหลายรูปแบบผานชองทางการใหบริการใหมๆ ทั้งทางโทรศัพทมือถือ และอินเทอรเน็ต
ซึ่งการประกอบธุรกิจดิจิตอลแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. Mobile Business ใหบริการดาวนโหลดเสียงรอสาย(Ring Back Tone) การใหบริการ
ดาวนโหลดเสียงเรียกเขาโทรศัพท (Ringtone) การใหบริการดาวนโหลดภาพดารา
ศิลปนเปนภาพหนาจอ (Wallpaper) การใหบริการดาวนโหลดเพลงดิจิตอลแบบเต็ม
เพลง (Full Song Download) เปนตน
2. Online Business ประกอบ 2 เว็บไซต ที่ตอบโจทยไลฟสไตลกลุมวัยรุน ไดแก
www.zheza.com และ www.pleng.com
2.2.3 ธุรกิจโชวบิซ
ในการประกอบธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวยรายไดจาก 4 ธุรกิจหลัก ไดแก
1. การจัดคอนเสิรตทั้งในและตางประเทศ มีรูปแบบการจัดงานแบงเปน 2 ลักษณะ
คือ คอนเสิรตที่อยูในแผนการโปรโมทศิลปน และคอนเสิรตที่มีการคิด Concept ขึ้นมา
ใหม หรือมีการวางรูปแบบใหตรงกับตามความตองการของลูกคา เพื่อเปนชองทางใน
การสรางรายไดเพิ่มเติมใหกับธุรกิจ
2. การจัดอีเวนทและโชว อารเอสรุกธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต และเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนการตลาดของสินคาและบริการ รวมถึงเอเจนซี่ที่หันมาลงทุนในการทํากิจกรรม
Below the line มากขึ้น โดยนําเอารูปแบบการจัดงาน ความคิดสรางสรรค และ
แผนการตลาดแบบครบวงจร แบบสากล เพื่อตอบสนองถึงความตองการของสินคา
และบริ ก าร เอเจนซี่ โ ฆษณา รวมถึ ง ผู บ ริ โ ภคที่ ต อ งการประสบการณ ใ หม ๆ จาก
ตางประเทศ
3. งานโครงการราชการ เปนอีกชองทางหนึ่งที่มีบทบาทในการสรางรายไดใหกับกลุม
อารเอส ดวยความเหนือกวาคูแขงในดานของผลงานและประสบการณที่มีมายาวนาน
อีกทั้งยังมีสื่อครบวงจร และมีศิลปนนักรองที่ไดรับความนิยมสูงสุด ทําใหไดรับความ
ไววางใจจากภาครัฐใหเขามาบริหารงานกิจกรรมโครงการตางๆเพิ่มมากขึ้นในทุกๆป
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4. การบริหารศิลปน คือ การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกตัวศิลปน ซึ่งไดแก
การไปโชวตัว งานรับจางรูปแบบตางๆ หรือการนําลิขสิทธิ์ภาพศิลปนไปเปนลวดลายบน
ขาวของเครื่องใช (Merchandise License) เปนตน
2.2.4 ธุรกิจภาพยนตร
การดําเนินธุรกิจภาพยนตรเปนอีกแขนงหนึ่งของธุรกิจบันเทิงที่กลุมอารเอสมีศักยภาพพรอม
ในทุกดาน ทั้งดานเงินทุน ดานบุคลากร นักแสดง ผูกํากับ ทีมงานผลิต และความพรอมดานสื่อเพื่อ
สนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธผลงาน เนื่องดวยความพรอมในทุกดานนี้ทําใหการดําเนินธุรกิจ
ภาพยนตรดําเนินไปอยางคลองตัวและครบวงจร ทั้งสวนงานผลิตและงานจัดจําหนาย และดวย
นโยบายในการผลิตภาพยนตรออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคาของบริษัทฯ ทั้งโรงภาพยนตร
และสายหนังมีความมั่นใจในความตอเนื่องของการผลิตงานออกสูตลาด เปนผลใหการบริหารงาน
การจัดจําหนายภาพยนตรของบริษัทฯ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
โดยในป 2551 มีการผลิตผลงานออกสูตลาดจํานวน 4 เรื่อง ไดแก รักสยามเทาฟา ดรีมทีม
เทวดาตกมันส และซูเปอรแหบ แสบสะบัด
2.2.5 ธุรกิจกีฬา
การดําเนินธุรกิจกีฬา บริษัทฯดําเนินธุรกิจกีฬา เนื่องจากเห็นวากีฬาเปนคอนเทนตที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง และเมื่อนํามาตอยอดกับคอนเทนตบันเทิง ซึ่งบริษัทฯมีความถนัดอยูแลว
นั้น ทําใหธุรกิจของบริษัทฯครบวงจรมากขึ้น
ในปที่ผานประสบความสําเร็จจากการเปดใหบริการ สนามฟุตบอล S-One ณ ถนนบางนาตราด กม.4 ซึ่งเปน Sport Entertainment Arena แหงแรกของเมืองไทย โดยมีแผนจะขยายการ
ลงทุนเพิ่มอีก 2 สนาม ในป 2552 นอกจากนี้บริษัทฯยังไดดําเนินการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอล
ยูโร และการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกอีกดวย นอกจากนี้บริษัทฯยังมีโครงการสําคัญ คือ การเปนผู
ไดรับลิขสิทธิ์บริหารจัดการ การถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลยูโรในป 2551 และฟุตบอลโลก 2
สมัยซอนในป 2553 และ 2557
2.2.6 ธุรกิจสื่อ
การดําเนินธุรกิจสื่อเปนความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลง และเปนการใชประโยชนจากจุดแข็ง
ของทรัพยากรดานตางๆ ของกลุมอารเอส ไดแก การมีศิลปนนักรอง นักแสดงในสังกัด การมีบุคลากร
ทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในดานการผลิตและสรางสรรคผลงานคุณภาพ และความพรอมของ
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เงินทุน โดยเริ่มจากสื่อที่มีบทบาทมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน ขยายสูธุรกิจสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
ในหางโมเดิรนเทรด ตามลําดับ
การผลิตผลงานออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ประกอบดวยรายการที่กลุมบริษัทฯ
ขายเวลาโฆษณาในรายการเอง และละครโทรทัศนที่รับจางผลิตใหแกสถานี ซึ่งในการประกอบธุรกิจ
สื่อโทรทัศนและขายเวลาโฆษณาในรายการนั้น มีทั้งแบบที่กลุมอารเอสเปนผูเชาเวลาจากเจาของ
สถานีและจัดหารายการเพื่อออกอากาศ และแบบแบงเวลาขายโฆษณากับทางสถานี โดยไมตองเสีย
คาเชา ซึ่งประกอบดวย รายการประเภทสาระบันเทิง 4 รายการ รายการเพลงสตริง 4 รายการ และ
รายการเพลงลูกทุง 5 รายการ รวมทั้งสิ้น 13 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
สําหรับธุรกิจสื่อวิทยุนั้น ดําเนินการภายใตบริษัท สกายไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ซึ่งบริหารเวลา
ใหกับสถานีวิทยุจํานวน 2 สถานี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) ไดแก
1. คลื่น F.M. 93.0 MHz ซึ่งเนนกลุมผูฟงวัยทํางานตอนตนขึ้นไป
2. คลื่น F.M. 94.5 MHz. ซึ่งเนนกลุมผูฟงวัยรุน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพของกลุม อารเอส ประกอบดวยหนังสือพิมพรายสามวัน “dara daily” และ
นิตยสารบันเทิงรายสัปดาห “dara daily tabloid”
ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนสื่อวิทยุกระจายเสียงในโมเดิรนเทรด ครอบคลุมโมเดิรน
เทรดกวา 769 สาขาทัว่ ประเทศ โดยในป2551สามารถพิสูจนไดแลววาเปนสื่อที่มปี ระสิทธิภาพ ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย
2.3

โครงสรางรายได
(ลานบาท)
ประเภทรายได
กลุมธุรกิจเพลง
กลุมธุรกิจดิจิตอล
กลุมธุรกิจโชวบิซ
กลุมธุรกิจภาพยนตร
กลุมธุรกิจกีฬา
กลุมธุรกิจสื่อ
กลุมธุรกิจบริการและสนับสนุน
รายไดอื่น
รวมรายได

902.6
234.2
561.4
231.5

สัดสวน
(%)
29%
7%
18%
7%

1,126.3
22.1
62.2
3,140.3

36%
1%
2%
100%

2549

699.2
209.1
540.0
296.3

สัดสวน
(%)
28%
8%
21%
12%

685.2
26.8
59.2
2,515.8

27%
1%
2%
100%

2550

2551
460.6
297.2
591.6
118.1
214.9
644.6
16.8
27.3
2,371.4

สัดสวน
(%)
19%
13%
25%
5%
9%
27%
1%
1%
100%

ที่มา : ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนํางบการเงินสําหรับป 2549 และ 2550 มาจัดประเภทรายการใหม
ตามโครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ
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โครงสรางการถือหุนของกลุมอารเอส
ปจจุบันกลุมอารเอสมีบริษัทในกลุมที่ยังทําธุรกรรมปกติรวมทั้งหมด 12 บริษัท มีบริษัท อาร
เอส จํ า กั ด (มหาชน) เป น บริ ษั ท ใหญ ข องกลุ ม มี ร ายละเอี ย ดโครงสร า งการถื อ หุ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2551 ดังนี้
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หมายเหตุ : กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุน หลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจ

3.1 ธุรกิจเพลง
ธุรกิจเพลงประกอบไปดวยการทํางานใน 3 สวนหลักๆ ไดแก การผลิตและโปรโมทผลงาน
เพลง การจัดจําหนาย และการจัดเก็บลิขสิทธิ์
3.1.1 การผลิตและโปรโมทผลงานเพลง
ปจจัยแหงความสําเร็จ ในการประกอบธุรกิจเพลงของกลุมอารเอสมีดังนี้
1) การวางโครงสรางการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) ในลักษณะครบ
วงจร ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานภายใตบริษัทในกลุมดังกลาวขางตน เนื่องจากอารเอสมีศิลปน
จํานวนมากทําใหสามารถผลิตผลงานเพลงไดหลากหลายเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายไดครบทุก
กลุมและสามารถผลิตผลงานออกสูตลาดไดอยางตอเนื่อง การทํางานเพลงจะเริ่มตนจากการ
นํ า เสนอแนวความคิ ด คอนเซ็ ป ต ข องงาน และกํ า หนดกลุ ม ผู ฟ ง เป า หมายต อ คณะกรรมการ
บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดย
แผนการผลิตแตละอัลบั้มจะแตกตางกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแตละ
อัลบั้มเปนสําคัญ หลังจากนั้นการทํางานเพลงจะดําเนินการอยางอิสระโดยทีมงานในแตละคาย
เพลง หลังจากนั้น แผนการประชาสัมพันธ การวางกลยุทธการโปรโมท จะถูกจัดทําขึ้นโดยทีมงาน
ของแตละคายเพลง และนํามาประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารการใชสื่อและหนวยงานจัด
จําหนาย เพื่อทําใหผลงานที่ออกมาผานการวางแผนและการกลั่นกรองทุกขั้นตอน ดังนั้นคุณภาพ
ของผลงานจะตรงกับความตองการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปจจุบัน
2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนที่เหมาะสม เนนการใหความสําคัญ
กับคุณภาพของผลงาน และการดูแลสินคาเมื่อออกสูตลาดอยางใกลชิดตลอดจนจบกระบวนการ
ทําใหการผลิตผลงานแตละชุดเปนไปตามการวางแผนในขั้นตน และมียอดขายเปนไปตามการ
คาดการณ
3) การใชประโยชนจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อบนอินเตอรเน็ตของบริษัทในกลุม เพื่อการประชาสัมพันธผลงานของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
และเพื่อใชสื่อที่มีอยูทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
4) การมีระบบการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินคาถึงผูบริโภค
ไดอยางทั่วถึง มีการจัดระบบการบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีการติดตาม การ
ทํางาน และบริหารระบบการจัดจําหนายอยางใกลชิด
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5) การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อสรางรายไดเพิ่มเติมตอกิจการ
6) วางนโยบายการเปดโอกาสใหกับกลุมศิลปนใหม นักแตงเพลง และชองทาง
สรางสรรคงานเพลงรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงของกลุมอารเอสใหทันสมัยและ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายตลอดเวลา
7) นโยบายความชัดเจนของลิขสิทธิ์งานเพลง โดยลิขสิทธิ์ของเพลงนั้นจะตกเปน
ของเจาของเพลงอยางถูกตองในที่สุด เอื้อประโยชนใหบุคลากรที่ทํางานรวมกับอารเอสมีอิสระและ
ทํางานไดอยางเต็มกําลังความสามารถ เปดโอกาสการเขารวมสรางสรรคผลงานเพลงคุณภาพให
เกิดขึ้นไดมากมาย
การประกอบธุรกิจเพลง มีรายไดหลักจาก 4 แหลงดังนี้
1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบตางๆ ผานทางระบบดิจิตอล
(Digital Content) ไมวาจะเปนการดาวนโหลดเพลง (Download), การดาวนโหลดเสียงเรียกเขา
ผานทางโทรศัพท (Ring tone), การเลือกซื้อเพลงผานระบบโทรศัพทผานเครือขาย (Ring Back
Tone), การดาวนโหลดภาพผานทางระบบโทรศัพทในรูปแบบ Wallpaper, Screen Server, และ
อื่นๆ
2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลงในรูปแบบของแผน อันประกอบไปดวยงาน
เพลงไทยสากลและลูกทุง ผานทางอัลบั้มชุดใหมและชุดรวมฮิตในรูปแบบตางๆ ไดแก ซีดีเพลง
(CD), วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD) และ Dual Disc รวมไปถึงการจัดวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการ
แสดงคอนเสิรตของศิลปนตางๆ
3) รายไดจากการบริหารคอนเทนทเพลง (Music Content Management)
3.1) สปอนเซอรผูสนับสนุนอัลบั้ม
สปอนเซอรผูสนับสนุนอัลบั้ม (Sponsorship for Music Album) สามารถสรางรายไดจาก
การจัดแพคเก็จขายพื้นที่โฆษณาใหกับสินคาตางๆ บนผลิตภัณฑเพลงของเครืออารเอส ทั้งปก
CD, VCD, DVD, Dual Disc, ทายสปอตมิวสิควีดีโอ และสปอตโฆษณาอัลบั้ม รวมไปถึงมูลคา
รายไดจากการวางสิ น คาของลู กค า ผูสนับสนุน อัลบั้ มในมิว สิ ควีดีโอของศิลป น
(Product
Placement), ทํากิจกรรมพิเศษใหกับลูกคาเพิ่มเติมและประชาสัมพันธไปกับสื่อตางๆในเครือไมวา
จะเปน TV, Radio, Publishing เพื่อเพิ่มการมองเห็นสินคาในจุดตางๆใหกับสินคาของลูกคา
(Media Exposure)
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3.2) รายไดจากการจัดคอนเสิรต ประกอบดวย
- ผูสนับสนุน โดยจะมีการจัดแพคเก็จขายสิทธิ์ในการเปนผูสนับสนุน
คอนเสิรตใหกับสินคาอื่นๆที่ตองการ มีรูปแบบการขายอยางหลากหลาย ทั้งผูสนับสนุนหลักตรา
สินคาเดียวทั้งคอนเสิรต ( Sole Sponsorship) หรือผูสนับสนุนรวมกันหลายตราสินคาในคอนเสิรต
(Co-Sponsorship)
- จําหนายบัตรเขาชมคอนเสิรต
- การจําหนายวีซีดี, ดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิรต
3.3) รายไดจากกิจกรรมการตลาด
เชน School Tour, Campus Tour, Mall Tour หรือ Contest เพื่อสรางโอกาสทาง
การตลาดและชองทางการรับรูผลิตภัณฑของลูกคาเชื่อมโยงไปกับศิลปนของอารเอส นับเปน
กิจกรรมที่สามารถตอยอดจากอัลบั้มเพลงและสรางประสบการณทางการตลาด (experience
marketing) ควบคูไปกับดนตรีไดตรงตามกลุมเปาหมายและประสบผลสําเร็จเปนอยางดีใน
ชวงเวลาที่ผานมา
3.4) รายไดจากการแตงเพลงในโอกาสพิเศษตางๆ และกิจกรรมพิเศษ
4) รายไดจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง
3.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
3.1.1.1.1 โครงสรางทีมงานและศิลปน
ทีมงานสรรหา คัดเลือก และพัฒนาศิลปน (Pre-Production Unit)
อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยทีมงานที่มากดวยประสบการณ ขั้นตอนการสรร
หา คั ด เลื อ กและพั ฒ นาศิ ล ป น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การผลิ ต ผลงานในขั้ น ต อ ๆไปเป น อย า งมาก
เนื่องจากเปนขั้นตอนของการเฟนหาบุคลากรที่จะเปนศิลปนคุณภาพตอไป และการมีศิลปนใหม
เพิ่มขึ้นมา ทําใหบริษัทฯมีโอกาสในการสรางงานเพิ่มมากขึ้นทั้งงานเพลง งานแสดง งานโฆษณา
และภาพยนตร
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คายเพลง (Music Label)
ปจจุบันอารเอสปรับเปลี่ยนโมเดลการทํางานจากเดิมที่เคยแบงตามประเภทของแนวเพลง
แบบดั้งเดิม อาทิ ปอป (POP), ร็อค (ROCK), อะเดาท คอมเทมเพอรารี่ (Adult Contemporary),
คันทรี่ (Country) และแนวเพลงอื่นๆ มาสูการแบงโดยใชกลยุทธ Music Segment Champion
โดย แบงออกเปน 7 กลุม 8 คายเพลงดวยกัน ไดแก
• กลุม Mass ที่มีกลุมเปาหมายครอบคลุมผูฟงในวงกวาง ดําเนินการภายใต แบรนด RS
Music ซึ่งประกอบดวยศิลปนอยาง ฟลฺม-รัฐภูมิ, ลิเดีย, เกิรลลี่ เบอรี่, บีม-กวี, พริกไทย
แบล็ค วานิลลา, ไอน้ํา, เลาโลม, ซีควินท, ไนซทูมีทยู, ปาน ธนพร ฯลฯ
• กลุม Teen Community ดําเนินการภายใต แบรนด กามิกาเซ (Kamikaze) คายเพลง
เทรนดี้ที่มาพรอมกับความแตกตางและความใหมในรูปแบบที่ไมเหมือนใครในวงการเพลง
เมืองไทย ที่มีกลุมเปาหมายเปนชาย-หญิง ชวงพรีทีน (Pre-Teen) อายุระหวาง 9 – 17 ป
วัยประถมถึงมัธยม ที่มีไลฟสไตลความเปนตัวตนที่ชัดเจน มีความสามารถเฉพาะตัวและมี
คาเเรคเตอรที่สามารถเปน Trendsetter ใหกับวัยรุนในสังคมไดภายใตคอนเซปต “KIDS
STRIKE” โดยมีศิลปนชื่อดังอยาง โฟร-มด, เฟย ฟาง แกว, K-Otic, ขนมจีน, มีลา, Neko
Jump ฯลฯ
• กลุม Rock Society ดําเนินการภายใต แบรนด 9Richter และ Pirate ที่มีศิลปน
คุณภาพอยาง วง Silly Fools, วงสปนเฮด, วง Butterfly Effect และศิลปนร็อคเลือดใหม
อาทิ วง The Papers, วง Silent Scream, วงกลวยไทย, วงKid Insane, วงThe Corset
เปนตน เขามาเจาะกลุมวัยรุนชาย-หญิง อายุระหวาง 12-30 ป ที่ชื่นชอบการฟงเพลง
แนวร็อคทั้งไทยและสากล ตามกระแสแฟชั่น โดยเฉพาะสไตลร็อค
• กลุม Easy Listening ดําเนินการภายใต แบรนด เมลโล โทน (Mellow Tone) ที่
สรางสรรคแนวดนตรีทั้งแนวเพลงในแบบปอป, ปอป-แจส, อะแคปเปลา และฟวชั่น ซึ่ง
เปน แนวเพลงทางเลื อกที่ไ ด อิท ธิ พ ลจากประเทศตะวั น ตก โดยเข า มาในประเทศไทย
พรอมๆกับเทศกาลดนตรีที่มีบรรยากาศสบายๆ ศิลปนของเพลงแนวนี้ ไมจํากัดอยูแค
นั ก ร อ งที่ ใ ช เ สี ย งเพอร ฟ อร ม แต ยั ง รวมถึ ง นั ก ดนตรี ป ระเภทต า งๆ โดยจะโฟกั ส ไปที่
กลุมเปาหมาย ชาย-หญิง อายุระหวาง 25 ปขึ้นไป ที่มีความชอบเฉพาะทาง รวมถึงกลุม
คนวั ย ทํ า งานที่ มี ไ ลฟ ส ไตลแ บบคนเมือ งที่ นิย มชื่ น ชอบงานปาร ตี้แ ละการดื่ม สั ง สรรค
ทองเที่ยวและเลนกีฬา โดยมีศิลปนคุณภาพในคายอยาง โก-มิสเตอรแซคแมน,วงออโต
บาหน, จิรพรรณ อังศวานนท,ฯลฯ
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• กลุม Uni Club ดําเนินการภายใต แบรนด เพลนตี้ มิวสิค (Plenty Music) ซึ่งเปน
ตัวแทนคนรุนใหมที่มีความคิดกาวไปขางหนา โดยไดคนดนตรีอยาง สมเกียรติ อริยชัย
พาณิชย หรือ สมเกียรติ Z-Mix เขามานั่งแทนผูบริหาร นอกเหนือจากสมเกียรติแลว ยังได
มีการชักชวนเพื่อนศิลปนมากมายมารวมงาน ไมวาจะเปน โป-โยคีเพลยบอย, JERRY
หรือการทํางานรวมงานกับศิลปนชั้นนํา เชน คิว สุวีระ บุญรอด หรือ Q วง Flure, อดุลย
วง Friday โดยเจาะกลุมชาย – หญิง อายุ 17-24 นักเรียน, นักศึกษามหาวิทยาลัย,
คนทํางานตอนตนที่ชื่นชอบเพลงไทยสากลแบบสมัยนิยม ชอบแบบมีสไตล เนนความเปน
เทรนดี้ของดนตรีและการรองที่มีเอกลักษณ มีตัวตนที่ชัดเจน มีเอกลักษณ อัพเดทแฟชั่น
และทําตัวตามกระแสตลอดเวลา
• กลุม Reggae and Ska ดําเนินการภายใต แบรนด Raggae Village ที่มาพรอมกับ
ดนตรีแนวเตนรํา Reggae & Ska ดูแลโดย “โจ- สรพันธ กิ่งพะโยม” รวมทีมโดย ทีโบน, จ
อบ บรรจบ และไคโจ บราเธอรส เจาะกลุมชาย-หญิง อายุ 18–30 ป ที่อยูในกรุงเทพฯ
และ หัวเมื องใหญ รวมถึ งกลุมวั ย รุนที่ชื่นชอบการทองเที่ยวตามสถานบัน เทิง ปาร ตี้
เตนรํา ในสถานที่เที่ยวที่มีวงเร็กเก สกา
• กลุม Modern Local Country หรือ ลูกทุงสมัยใหม ที่มีการดําเนินงานภายใต แบรนด
อารสยาม (R-Siam) ที่สรางสรรคผลงานอยางครอบคลุม และมีความหลากหลายของ
แนวเพลง ทั้งลูกทุงอีสาน ลูกทุงภาคกลาง ลูกทุงเพื่อชีวิต และลูกทุงหมอลํา โดยคายอาร
สยามมีศิลปนชื่อดังมากมายอาทิ โปงลางสะออน, บาววี , บิว-กัลยาณี, หญิง ธิติกานต,
กุง-สุทธิราช, กระแต, หลวงไก, จินตรา พูลลาภ, หนู มิเตอร, ทรงกลด ฌามา ฯลฯ
ทุกทีมงานลวนประกอบดวย โปรดิวเซอร ครีเอทีฟ นักแตงเพลง ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ ใ นวงการเพลงเป น ระยะเวลานาน และสามารถผลิ ต งานเพลงที่ มี คุ ณ ภาพได
หลากหลายทุกแนวเพลง ทีมงานเหลานี้จะทําหนาที่ผลิตงานเพลงทั้งภาพและเสียงออกมาในรูป
ของมาสเตอร เพื่ อ ส ง ต อ ออกไปจั ด จํ า หน า ยทั้ ง ช อ งทางการจํ า หน า ยผลิ ตภั ณ ฑแ ผ น และช อ ง
ทางการจําหนายผานระบบดิจิตอล
ศิลปนนักรองในสังกัด (Artist /Singer)
ปจจุบันบริษัทฯ มีศิลปนนักรองเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุง ประกอบดวยศิลปน
เดี่ยวและศิลปนกลุม ซึ่งสามารถนําเสนองานเพลงในแนวที่หลากหลายตางกัน ตัวอยางศิลปนใน
อารเอส ไดแก
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1.) ศิลปนเพลงไทยสากล
ศิลปน
ศิลปนเดี่ยว
ศิลปนกลุม
ชาย ฟลม รัฐภูมิ, บีม กวี, แทค, ดัง พันกร, ไอน้ํา, เลาโลม, BLACK VANILLA, 10 11,
พายุ, วิด เชษฐา, หวิว,สมเกียรติ อริยชัย NICE 2 MEET U, K-OTIC, C QUINT,
พาณิชย, โก MR.SAXMAN
SILLY FOOLS, DR.FUU, INFAMOUS,
,THE PAPERS, KAI_JO BROTHERS,
SILENT SCREAM, JO POP, FLAME,
YOKEE PLAYBOY
หญิง ปาน ธนพร, LYDIA, NOTTO, MILA, FOUR-MOD, GIRLY BERRY, AM FINE,
ขนมจีน, หวาย, มัดหมี,่ ยุย ณพอาภา, NEKO JUMP, CHILLI WHITE CHOC,
เนย SENORITA, แหมม พัชริดา, ปุม
SISKA, FFK, CINDERELLA, พริกไทย,
อรวรรณ, ตอง ภัครมัย
PIXEL, FLAVOUR
2.) ศิลปนเพลงไทยลูกทุง
ศิลปนชาย
หนู มิเตอร, หลวงไก, บาววี,
สนุก สิงหมาตร,อู พันทาง,
ทัช ณ ตะกั่วทุง , กุง สุทธิราช,
ปเตอร โฟดิฟาย, สิงหา, เมฆา,
ถลา เสนานิคม, พิทกั ษ,
ทรงกลด ฌามา

ศิลปนหญิง
หญิง ธิติกานต, บิว กัลยาณี,
อันดา, แคท รัตกาล, กระแต,
การะเกด, จินตรา พูนลาภ,
เปรม ปรียาภรณ, ดวงจันทร
สุวรรณี, ฟลม ณรินทริพย,
ปอ ปาริชาติ, นุย สุวีณา

ศิลปนกลุม
โปงลางสะออน, โอ-เอ,
วงสะลอ, ประถมบันเทิงศิลป

ทีมงานการตลาด (Marketing & Research)
ทีมงานการตลาด รับหนาที่เปนศูนยกลางของธุรกิจเพลงในการดูแลการหารายไดตอ
ยอดจากคอนเทนทเพลงนอกเหนือจากรายไดจากการขายผลิตภัณฑเพลง โดยมุงเนนการสราง
รายไดจากการตอบโจทยการทําการตลาดของลูกคาองคกรที่ใช Music Marketing เปนเครื่องมือ
ในการทําการตลาดผานการเชื่อมโยงระหวางตราสินคาและศิลปนในกิจกรรมรูปแบบตางๆ โดย
การพัฒนารายไดจากกิจกรรมที่เปนชองทางสําคัญในการโปรโมทอัลบั้ม และศิลปน ซึ่งวิธีการนี้
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นอกจากจะเปนการเพิ่มชองทางในการหารายไดใหกับธุรกิจเพลงแลว ยังเปนการเพิ่มชองทางใน
การโปรโมทอัลบั้มตางๆ ของธุรกิจเพลงผานทางกลุมเปาหมายของตราสินคาอีกดวย
ทีมสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ
ทีมสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ รับหนาที่ในการดูแลภาพลักษณและประชาสัมพันธ
ทั้งศิลปน อัลบั้มและองคกร โดยมีการวางแผนงานควบคูไปกับทุกสวนในองคกร และรับผิดชอบใน
การดูแลสื่อของกลุมบริษัทในเครือ ทั้งรายการโทรทัศน รายการวิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารและการ
ประชาสัมพันธในสื่อออนไลนตางๆ
ทีมงานจัดจําหนายผลิตภัณฑเพลงแบบแผนซีดีหรือดีวีดี และแบบดิจิตอล
ทีมงานจัดจําหนายผลิตภัณฑแบบแผน รับหนาที่ในการจัดหา Supplier เพื่อผลิตสินคาใน
รูปแบบของซีดี, ดีวีดีและอื่นๆ และทําการจัดจําหนาย ถึงผูบริโภคผานระบบผูคาสง ผูคาปลีกและ
รานคาประเภทโมเดิรนเทรด สําหรับสวนทีมจัดจําหนายฝงดิจิตอล รับหนาที่ในการประสานงานกับ
ผูใหบริ ก ารออนไลน เครื อขา ยโทรศั พ ทมือถื อ และระบบดิจิต อลตา งๆ เพื่ อสรา งช อ งทางการ
จําหนายคอนเทนทเพลงผานระบบดิจิตอลใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.1.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
1) กลยุทธผลิตงานเพลงตามกลุมเปาหมายที่ชัดเจน (Segmentation)
บริ ษั ท ฯเน น และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การผลิ ต งานเพลงออกมาเพื่ อ ตอบสนอง
กลุมเปาหมายที่มีวิถีชีวิต (Lifestyle) และความชื่นชอบ (Psychographic) ที่แตกตางกัน เพื่องาน
เพลงที่ตรงใจกลุมเปาหมายผูฟงใหไดมากที่สุด
โดยใหความสําคัญกับคุณภาพ ทั้งคุณภาพศิลปนและคุณภาพงานเพลง ในการ
สรางศิลปนคุณภาพ บริษัทฯมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาความสามารถของศิลปน
อยางสม่ําเสมอ
2) กลยุทธการตอยอดทางธุรกิจ
นอกจากการสรางสรรคงานเพลงของศิลปนในบริษัทอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
ตลอดทั้งปแลว บริษัทฯมีนโยบายในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับศิลปนและอัลบั้มแตละอัลบั้มอยาง
เปนระบบ โดยพิจารณาจากความตองการของตลาด (Demand) อันไดแก กลุมผูฟงเพลงโดยตรง
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และกลุมองคกรหรือบริษัทที่ตองการการบริการในหมวดของคอนเทนทเพลง เชน เพลงที่แตงขึ้น
เพื่อโอกาสพิเศษตางๆ นอกเหนือไปจากนั้น การตลาดของธุรกิจเพลงของบริษัทฯยังมุงเนนที่จะ
เพิ่มมูลคาของศิลปน มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางเปนระบบ (Artist Career
Management) ทําใหผลงานของศิลปนอารเอส สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวาออกอัลบั้ม
เพลงแลวจบไป
3) กลยุทธการสรางทางเลือกทางดนตรี
ธุรกิจเพลงของอารเอส วางนโยบายในการเปดโอกาสและสรางทางเลือกใหมใหม
ใหกับกลุมผูฟงเพลงโดยการนําเสนอรูปแบบทางดนตรีใหมใหทันกับกระแสเพลงของโลกและความ
ตองการของผูบริโภค โดยมีการสรางและใหโอกาสนัก แตงเพลงเลือดใหม ศิลปนหนาใหมอยู
ตลอดเวลา สรางปรากฏการณทางดนตรีที่ใหกับกลุมผูฟงอยางไมมีขีดจํากัด เพื่อขยายฐานผูฟง
เพลงของบริษัทฯใหเพิ่มมากขึ้น
4) กลยุทธการบริหารสื่อของธุรกิจในเครืออยางมีประสิทธิภาพ
ธุ ร กิ จ เพลงวางนโยบายในการประชาสั ม พั น ธ แ ละสื่ อ สารทางการตลาดเพื่ อ
ประชาสัมพันธศิลปนและอัลบั้มอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการบริหารสื่อในองคกรเพื่อ
ผลักดันใหเกิดการรับรูอยางกวางขวางและคลอบคลุมทุกกลุมผูฟงเปาหมาย ประกอบไปดวย
รายการโทรทัศน , รายการวิทยุ, สื่อหนั งสือพิม พบัน เทิง , นิตยสาร, เว็บไซต และผานทางการ
ประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ วางนโยบายดึ ง ที ม งานสื่ อ สารองค ก ร และ
ประชาสัมพันธเขาไปมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการผลิตงานเพลง ใหทีมงานไดรับทราบคอนเซ็ปท
และงานเพลงตั้งแตตน เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข. กลยุทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
1) วางนโยบายเปดโอกาสทางธุรกิจเพลงกับพันธมิตรในทุกรูปแบบ
บริ ษั ท ฯเล็ ง เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการทํ า ธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ขอเสนอหรือการทํางานรวมกับพันธมิตรในรูปแบบตางๆ ถือเปนกลยุทธที่จะชวยสราง
ความแข็งแรงของธุรกิจเพลงใหรุดหนามากยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะธุรกิจเพลงนั้น สามารถเชื่อมตอกับ
ธุรกิจอื่นๆ ไดอยางไมมีขีดจํากัด การเปนพันธมิตรทางธุรกิจกันจึงเปนทางเลือกที่บริษัทฯเปดกวาง
สําหรับขอเสนอจากพันธมิตรอยูตลอดเวลา
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3.1.1.2.2 ภาวะการแขงขัน
ตลาดเพลงในป จ จุ บั น เป น ช ว งที่ ต อ งปรั บ กระบวนการผลิ ต การจั ด จํ า หน า ย การ
ประชาสัมพันธและกิจกรรมตางๆ ใหทันตามกระแสของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผูบริโภคเริ่มลดบทบาทของการซื้อผลิตภัณฑเพลงผานทางการซีดีหรือดีวีดี กลายเปนการฟงเพลง
หรือการดาวนโหลดเพลงผานระบบ MP3 เพิ่มมากขึ้น หากผูประกอบธุรกิจเพลงยังคงเดินหนาผลิต
แผนซีดีเพลงหรือดีวีดีเพลงตอไปในจํานวนเทาเดิม ก็อาจประสบปญหาสินคาลนตลาดได
นอกจากนี้ ปญหาเรื่ อ งการละเมิดลิขสิ ท ธิ์เ พลง เริ่ มควบคุมได ย ากขึ้ น เกิ ดการละเมิ ด
ลิ ข สิ ท ธิ์ อ ย า งกว า งขวางผ า นทางระบบออนไลน ห รื อ ระบบดิ จิ ต อล การตรวจสอบและการ
ปราบปรามทําไดยาก ทําใหบริษัทผูประกอบธุรกิจเพลงรายยอยหรือคายเพลงขนาดเล็กประกอบ
ธุรกิจไดยากมากขึ้น บางครั้งถึงขั้นตองปดกิจการไป
จุดแข็งของกลุมอารเอส
1) ประสบการณและความมัน่ คงของบริษทั
การแขงขันในธุรกิจเพลง ที่มีทั้งบริษัทขนาดใหญที่ดําเนินการมาเปนระยะเวลานานและ
ยังยืนหยัดอยูในตลาดเพลง รวมไปถึงผูประกอบการขนาดกลางไปถึงคายเพลงขนาดเล็ก บริษัท
เพลงขนาดใหญอยางอารเอส จะไดเปรียบในแงของประสบการณในวงการเพลง ที่สามารถผลิต
งานเพลงตอบโจทยผูบริโภคไดตรงตามกลุมเปาหมาย และมีความมั่นคงทั้งดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและบุคลากรดานเพลง การสงเสริมศักยภาพศิลปน เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตงาน
เพลง หน ว ยสนั บ สนุ น และวิ เ คราะห ข อ มู ล ช อ งทางการกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ เ พลงให เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สําคัญคือ บริษัทฯมีความมั่นคงทางดานการเงิน ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทฯไดเปรียบผูประกอบการขนาดเล็กอยางเห็นไดชัด โดยบริษัทฯพรอมจะ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนางานเพลงหรือการผลิตเพลงที่มีประสิทธิภาพ ทําใหศิลปนสามารถ
ใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่และรักษาฐานกลุมผูฟงไดอยางตอเนื่อง
2) ความมั่นคงจากการกระจายความเสีย่ งของการประกอบธุรกิจ
แมวาอารเอสจะประสบความสําเร็จจากธุรกิจดานเพลง แตบริษัทฯก็ยังใหความสําคัญกับ
ธุรกิจในเครือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเพลง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของยอดขายผลิตภัณฑ
เพลงแบบแผนที่ลดจํานวนลง โดยมุงหวังวาธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะนํา Content เพลงไปตอยอดทําให
เกิดรายไดเขาสูบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น
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3) การผสานประโยชนจากกลุมธุรกิจในเครือ (Synergy)
อารเอสมีบริษัทในเครือที่หลากหลายและพรอมจะผสานประโยชนสูงสุดใหแกกัน เชน
ธุรกิจเพลงผลิตงานเพลงออกมาเปนอัลบั้ม ธุรกิจภาพยนตรสามารถพิจารณาศิลปนที่ออกอัลบั้ม
นํามาเลนภาพยนตรได หรือธุรกิจสื่อโทรทัศนสามารถนําศิลปนเพลงเหลานั้นมาเปนพิธีกรรายการ
ตางๆได
4) ความรวดเร็วในการปรับองคกรใหทนั กับสภาวการณ
แมอารเอสจะเปนบริษัทขนาดใหญ แตดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่กาวไกลเล็งเห็นถึงการ
ขับเคลื่อนองคกรที่ตองอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณ ทําใหบริษัทฯตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงที่นําไปสูสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ โดยไมตองผานกระบวนการที่ยุงยาก อัลบั้มเพลงและ
ศิลปนของอารเอสจึงทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดในปจจุบันอยูตลอดเวลา
5) ภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี
นอกจากเพลงและศิลปนจะประสบความสําเร็จดวยตนเองแลว ภาพลักษณและชื่อเสียง
ขององคกรถือเปนแรงผลักดันที่สําคัญไมนอยไปกวาสวนสนับสนุนอื่น บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุน
โครงการเพื่อชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยสนับสนุนศิลปนและ
พนักงานของบริษัทฯ ใหเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชวยเหลือสังคมตางๆ อาทิเชน ในป
2550 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) รวมกับ มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) ทํา
การแตงตั้ง รัฐภูมิ โตคงทรัพย (ฟลม) เปนของทูตมูลนิธิฯ เพื่อมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ
มูลนิธิ และมีสวนชวยในการรณรงคประชาสัมพันธตางๆ สงผลใหบริษัทฯ และศิลปน ฟลม รัฐภูมิ
โตคงทรัพย เปนที่รูจักและเปนขวัญใจของกลุมผูฟงเพลงเพิ่มมากขึ้น
6) ชองทางการจําหนาย
วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปขางตน สงผลใหบริษัทฯตองปรับตัว
ใหทันกับคูแขง เพื่อหารายไดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใหไดเพิ่มมากขึ้น การทําตลาดเพลง
ในชวงปที่ผานมาจึงเนนที่ระบบดิจิตอลและการดาวนโหลดเปนสวนใหญ ชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑเพลงแบบเดิมจึงลดบทบาทลง เพื่อปรับกลยุทธใหเทาทันการแขงขันในปจจุบัน
3.1.1.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
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3.1.2 การจัดจําหนาย
3.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
RS Music Distribution (เดิม คือ บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด) ทําหนาที่จัดจําหนาย
ซอฟแวรบันเทิงตางๆของอารเอส (สินคาในรูปแบบของ CD VCD DVD และ Dual Disc) ผานชอง
ทางการจัดจําหนายตางๆ โดยมีรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
RS Music Distribution เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับดนตรีใหกับคายเพลง
ตางๆและบริษัทอื่นๆในเครืออารเอสเปนหลัก ทั้งยังมีการจําหนายสินคานอกเครือในรูปแบบของ
CD VCD DVD และ Dual Disc ดวย เชน เพลงสากล, เพลงลูกทุง, เพลงไทยสากล นอกจากนี้ยังมี
การจั ด จํ า หน า ยเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของผลงานบั น เทิ ง ทางด า นดนตรี อื่ น ๆ เช น Edutainment
software เปนตน โดยผานชองทางการจําหนายตางๆที่มีอยู เชน Traditional trade (รานคาสง
และ รานคาปลีก), Modern trade (Hypermarket, convenience store, music and movie shop
) และชองทางใหมอื่นๆ โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้
1) การวางโครงสรางระบบการจัดจําหนาย

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

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

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

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

RS Music Distribution
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Wholesaler

Retailer

Modern & Emerging Trade

Hyper
market /
S uper
Store

S uper
Market

Convenie
nc e
Stores

Gas
S ta ti o n
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M us i c &
M ov i e
S hop

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

Consumers

2) กลยุทธการวางแผนกิจกรรมทางตลาด

ฝายการตลาดไดวางแผนกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ จุดขาย (Below the line activity)
ในรูปแบบตางๆ ตลอดป ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุง เพื่อผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนไปยัง
บริเวณจุดขายตางๆที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสามารถสงเสริมยอดขายของธุรกิจเพลงได อาทิ
การแจกของ premium กับอัลบั้ม, ศิลปนไปแจกลายเซ็น หรือ โชวมินิคอนเสิรต รวมถึงการใชสื่อ
ณ จุดขาย (Point of sale) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาเปาหมายไดในระดับหนึ่ง
และไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี ทั้งยังสามารถสรางความพึงพอใจใหกับรานคาที่เปน
ตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ
3) ระบบการวิเคราะหขอมูลการขายที่ถกู ตองและแมนยํา

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

สําหรับการบริหารและจัดการระบบการขนสง บริษัทฯไดใชบริการการจัดเก็บสินคาคงคลัง
และจัดสงสินคาโดยบริษัทขนสงที่มีความนาเชื่อถือในอันดับตนๆของประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด โดยสามารถจะตอบสนองความตองการสินคาไดตรงตามเวลาที่กําหนดไว
3.1.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทเพลงตางๆมากมายทั้งขนาดใหญและเล็กที่ผลิตผลงานเพลง
ออกสูตลาดในหลากหลายแนวเพลง ทําใหการแขงขันรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของปริมาณ และ
แนวเพลงที่นําเสนอตอผูบริโภค และผูบริโภคเองก็มีโอกาสในการเลือกซื้อสินคาใหตรงตามความ
พึงพอใจและความตองการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทําไดงายและกระจายเปนวงกวางในกลุมผูบริโภค อาทิ MP3, download เพลง หรือ CDที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะสงผลใหความนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหปจจุบัน
ธุรกิจการจัดจําหนายสินคาลิขสิทธิ์นั้นตองพิจารณาใหถูกชองทาง เวลา และสามารถเขาถึงความ
ตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ดังนั้นการประกอบธุรกิจการจัดจําหนายนี้ จึงตองสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดในการนําเสนอสินคาไดตลอดเวลา
3.1.2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี 3.1.3 การจัดเก็บลิขสิทธิ์
CORYRIGHT
บริ ษั ท จั ด เก็ บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ทย จํ า กั ด หรื อ ในชื่ อ ย อ ว า TCC (THAI
COLLECTION CO., LTD.) เปนบริษัทฯในเครือที่ทําหนาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานตางๆที่ถูก
นําไปใชในเชิงพาณิชยใหกับบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
3.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
TCC ไดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑตามประเภทของลิขสิทธิ์งานเพลงออกเปน 2 กลุม
คือ
1) ประเภทสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน
เพื่อใชในธุรกิจที่มีการแสดงสดหรือใชงานดนตรีกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงงานดนตรี
กรรม ผานสิ่งบันทึกเสียงและคาราโอเกะ อาทิเชน ตูเพลง (Juke Box), รานคาราโอเกะ,
รานอาหาร, โรงแรม, หางสรรพสินคา, สายการบิน, วิทยุกระจายเสียง เปนตน
2) ประเภทสิทธิทําซ้ํา และดัดแปลง ไดแก
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- กลุมผูประกอบธุรกิจการลงโปรแกรมเพลงใหแกผูประกอบการคาราโอเกะ
- กลุ ม เอเยนซี่ โ ฆษณาที่รับผลิตโฆษณาที่ใชเพลงเป น สว นหลั กในการดํา เนิน เรื่ อง หรื อ
สวนประกอบของภาพยนตรโฆษณา
- ผูที่นําผลงานเพลงไปทําซ้ําหรือดัดแปลงในเชิงพาณิชย เชน ผลิตอัลบั้มเพลงเกานํามา
รองใหม ผลิตเพลงแปลง หรือการนําเพลงไปบันทึกรวมใหมเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง
3.1.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.1.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธทางการตลาด
1) กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ (Increase collective efficient)
ในป 2551 บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขึ้นใหมใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จัดสรรทรัพยากรบุคคลเขาบริหารพื้นที่โดยเนนประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา จัดทีมงาน
สนับสนุนการทํางานของฝายปฏิบัติการในพื้นที่ การตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตลอดจนทําการปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลลูกคา เพื่อใหไดขอมูลของลูกคาที่ครบถวน,ทัน
เหตุการณ, ชัดเจนแมนยําและรวดเร็วขึ้น ทําใหสามารถเพิ่มรายไดจากสมาชิกที่ครบรอบสัญญา
และสมาชิกที่คางชําระไดมากขึ้น
ในป 2552 บริษัทฯ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บโดยการบริหารพื้นที่ตาม
ศักยภาพใหมากขึ้น ผสมผสานกับการนําระบบการจัดทําแผนที่เขามาใชประโยชนในการวางแผน
ติดตามลูกคาสมาชิก เพิ่มทีมงานตรวจสอบความถูกตองและครบถวนในแตละพื้นที่ ซึ่งจะสงผลให
สามารถจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากผูใชงานไดถูกตองและมากยิ่งขึ้น
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและบริการหลังการขาย
TCC ไดเตรียมการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขายเพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและตัวแทนสามารถทําธุรกิจไดอยางราบรื่น เพื่อเปนการรักษา
ตลาดและเสริมสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจในระยะยาว
ทางบริษัทฯ ไดทําการรณรงคเพื่อสรางทัศนคติของผูประกอบการใหเห็นถึงประโยชนจาก
การใชงานลิขสิทธิ์อยางถูกตองตลอดจนการคุมครองสิทธิ พรอมทั้งนํากิจกรรมการสงเสริมการขาย
และการบริการหลังการขายมาผสมผสาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและผูกพันกับตราสินคา
ของบริษัทฯ(TCC) ในระยะยาว ขยายฐานลูกคาสมาชิกเพิ่มมากขึ้น การตั้งเปาเพื่อรับสวนลด
สําหรับสมาชิกผูซื้อลิขสิทธิ์ ประเภทตางๆ การบริการใหคําแนะนําดานกฎหมายลิขสิทธิ์ การให
สวนลดพิเศษในกรณีตางๆ และกิจกรรมอื่นๆที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาสมาชิก
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3) กลยุทธการปราบปรามผูละเมิดลิขสิทธิ์ในชองทางคาราโอเกะ
ในป 2552 บริษัทจึงไดมีการวางแผนปราบปรามผูละเมิดในพื้นที่สําคัญๆ เพื่อสงผลใหเกิด
การชําระคาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจสถานประกอบการคาราโอเกะ และผูใชผลงานเพลงใน
การประกอบธุรกิจที่มีผูมีอิทธิพล จงใจละเมิดลิขสิทธิ์อยูเปนจํานวนมาก การวางแผนกลยุทธใน
การเขาปราบปรามผูจงใจละเมิดลิขสิทธิ์จึงยังเปนสิ่งจําเปน ที่จะสงผลใหผูประกอบการชําระ
คาลิขสิทธิ์เขามาอยางถูกตอง
4) กลยุทธการขยายชองทางการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ชองทางใหม
บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายกลุมเปาหมายในการจัดเก็บลิขสิทธิ์ใหครอบคลุมพื้นที่ในการ
จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องตั้งแตป 2549-2551 เชน ในสวนของสถานที่
จําหนายเครื่องใชไฟฟา, สถานที่จําหนายเครื่องคอมพิวเตอร, สถานประกอบการสายการบิน,
สถานประกอบการโรงแรม, วิทยุกระจายเสียง, หางสรรพสินคา มินิมารท รานสะดวกซื้อ, เคเบิ้ลทีวี
และกลุมเอเยนซี่โฆษณา
ในป 2552 บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการมุงเนนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในกลุมเปาหมาย
ใหมๆมากขึ้น เชน กลุมเอเยนซี่โฆษณา กลุมผูผลิตรายการโทรทัศน โดยวางแผนการนําเสนอดวย
รูปแบบตางๆ เพื่อดึงดูดใหเกิดการใชผลงานลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯดูแลอยูมากขึ้น ผสมผสานกับกลยุทธ
อื่นๆในขางตน จึงเปนที่คาดหมายวาการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในกลุมเปาหมายเหลานี้จะเพิ่มสูงขึ้นใน
ป 2552 นี้
3.1.3.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงและแนวโนมการเติบโต
ตลาดการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะของประเทศไทยในป 2551 ที่ผานมา มีมูลคา
ประมาณ 490 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาใกลเคียงกับป 2550 สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศที่มีการชะลอตัวในป 2551 สงผลใหธุรกิจคาราโอเกะตองชะลอตัวลงเนื่องจากมี
ผูใชบริการลดลง โดยแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก
• ตู ค าราโอเกะตลาดมี ก ารหดตั ว ลง มี ผู ใ ช บ ริ ก ารลดลงส ง ผลกระทบถึ ง รายได ข องผู
ประกอบการ เกิดการขยายตัวของกลุมสติ๊กเกอรปลอมที่หลอกขายเพื่อเก็บคาคุมครองใน
พื้นที่ตางๆ
• บูธคาราโอเกะผูประกอบการรายยอยทยอยปดตัว และผูประกอบการรายใหญขยายพื้นที่
แทน
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• รานคาราโอเกะ ภาพรวมของตลาดยังคอนขางคงที่ มีการสับเปลี่ยนผูประกอบการราย
เกาที่เลิกกิจการ และมีผูประกอบการรายใหมเปดสาขาใหมและขยายกิจการ
ในป2552 แนวโนมของธุรกิจคาราโอเกะคาดวาจะมีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่ง
จะสงผลใหการดําเนินการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์มีปริมาณทรงตัวดวย โดยมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตของ
ตลาดต่ํากวา 10%
ข. องคกรจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง
ปจจุบันมีองคกรในการจัดเก็บจัดเก็บคาเผยแพรลิขสิทธิ์เพลงที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
กับกรมทรัพยสินทางปญญาจํานวน 17 องคกร โดยมีผูเลนหลักในตลาดรายใหญ คือ บจก. จีเอ็ม
เอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล (GMM-MPI) มีสวนแบงในตลาดประมาณ 41% อันดับที่
สอง คือ บจก. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (TCC) มีสวนแบงในตลาดประมาณ 37% อันดับที่ 3 คือ กิจการ
รวมคา เอ็มซีที-โฟโนไรทส 7% บจก. ติดตามมาดวย บจก. ลิขสิทธิ์เพลงมีสวนแบงประมาณ 5%
ซึ่งผูนําหลักในตลาดนี้ยังคงเปนเพียง 2 รายที่ครองสวนแบงในตลาดเพิ่มขึ้นเปนประมาณ
80% คือ GMM-MPI และ TCC
ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
ในธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์นั้น จะมีภาวะการการแขงขันแบงเปน 2 สวน คือ
1.) กลุมผูนําตลาด (GMM-MPI และTCC) จะมีการแขงขันกันนอยเพราะ
ผูประกอบการมีความจําเปนตองใชลิขสิทธิ์ของทั้งสองกลุมอยูแลว แตปจจัยที่จะสงผลใหสามารถ
จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ไดเพิ่มขึ้น จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการปราบปรามผูละเมิด
ของแตละองคกรมากกวา
2.) องคกรขนาดเล็กในตลาด การแขงขันจะมีมากขึ้นแตก็จะไมรุนแรง เนื่องจาก
กําลังซื้อของผูประกอบการแตละรายมีจํากัด จึงตองเลือกผลงานของบางองคกรเพราะไมสามารถ
ซื้ อ ได ค รบ ส ง ผลให อ งค ก รเล็ ก ๆต อ งใช ก ลยุ ท ธ ก ารขายในราคาต่ํ า และการแถมให กั บ
ผูประกอบการ ซึ่งบางองคกรตองกระทําการจับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนผลงานเพลงขององคกรอื่น ซึ่ง
สรางปญหาใหกับธุรกิจนี้คอนขางมาก
ดวยเหตุนี้ในป 2552 การแขงขันของ 2 องคกรผูนําตลาด จะเนนไปในแนวทางการ
พัฒนาระบบจัดเก็บ การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหครอบคลุมพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร
การบริหารระบบขอมูล มากกวาการแขงขันกันเพื่อแยงสวนแบงทางการตลาด ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจ
โดยรวมเติบโตมากขึ้น
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3.1.3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
3.2 ธุรกิจดิจติ อล
ธุรกิจดิจิตอลแบงเปน 2 สวนหลักๆ ไดแก Mobile Business และ Online Business
3.2.1 Mobile Business
3.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริการทางดาน Mobile นั้นแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ บริการ Mobile Download และ
บริการเสียงรอสาย ซึ่งการใหบริการ Mobile Download นั้นมีรูปแบบบริการคือ เสียงเรียกเขา
(Ringtone) เต็มเพลง (Full song) และการใหบริการ Download มิวสิควีดีโอ (Full MV) ไม
เพียงแต Content เพลงเทานั้น ยังรวมไปถึงการใหบริการ Application ตางๆ เชน Theme และ
เกมสอีกดวย
สวนบริการเสียงรอสายนั้น กําลังเปนที่นิยมอยางมากในชวง 2 ปที่ผานมา ซึ่งเปนการ
ให บริ การเสี ยงเพลงผานเครื อข ายของโมบายโอเปอเรเตอร ที่ไมสามารถจะละเมิดลิ ขสิทธได
บริการนี้เปนที่นิยมอยางมากในกลุมวัยรุนและคนทํางาน
3.2.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1.2.1 การตลาด
เนื่องจากการทําตลาดบริการ Mobile Content นั้นเปนสิ่งที่ทาทาย เพราะพฤติกรรม
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทําใหการเขาถึง
บริการทําไดอยางสะดวกขึ้น โดยกลยุทธทางการตลาดที่จะทําใหบริการทาง Mobile ประสบ
ความสําเร็จนั้น ตองทําใหบริการนั้นๆเหมาะสมในแตละกลุม พรอมทั้งใชงานงายและเขาถึงได
อยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุมลูกคาของทางบริษัทนั้นกวางมาก ตั้งแตเด็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา
คนทํางาน จนกระทั่งถึงผูใหญ ดังนั้นการที่จะมีบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุม
เหลานี้จึงเปนกลยุทธที่สําคัญ รวมไปถึงชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาตรงไปยังกลุมลูกคา
เหลานี้ได โดยในชวงที่ผานมานั้นการใหบริการจําเปนตองพึ่งพาชองทางการจัดจําหนายจากทางผู
ใหบริการเครือคาย ซึ่งแตละโครงขายก็มีชองทางใหลูกคาโทรเขาไปขอรับบริการที่แตกตางกัน แต
ทวาปจจุบันทางบริษัทสามารถจะพัฒนาระบบจัดจําหนายและใหบริการเองขึ้นมา อาทิเชน *4911
ซึ่งไมวาลูกคาจะใหบริการของเครือขายใด การสามารถโทรเขามาที่ *4911 เพื่อรับบริการเสียงรอ
สาย หรือเสียงเรียกเขาไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังไดรวมมือกับ
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กลุมพันธมิตรคูคาเพื่อใหคูคานั้นสามารถนําเอง Content และ บริการตางๆ ของบริษัทไปจัด
จําหนายเพื่อเปนการขยายชองทางการเขาถึงผูบริโภคเพิ่มเติมขึ้น
3.2.1.2.2 ภาวะการแขงขัน
สําหรับบริการ Digital Content นั้น มีมูลคาตลาดปละไมนอยกวา 5 พันลานบาท
และมีแนวโนมที่เติบโตอยางตอเนื่อง ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไมวาจะเปนระบบ
โครงขายหรือเครื่องลูกคาย ซึ่งขณะนี้โครงขาย 3G นั้นกําลังอยูในชวงการเปดใหบริการ ดังนั้นหาก
โครงขาย 3G มีการใหบริการเกิดขึ้นก็จะทําใหเกิดบริการใหม ๆ ตามขึ้นมาอีกมากมาย สําหรับ
ผูประกอบการ Digital Content นั้น มีหลากหลายมาก ทั้งที่เปน Content Owner ซึ่งเปนเจาของ
Content หรือ Service Provider ซึ่งเปนคนพัฒนาบริการแตอาจจะมีหรือไมมี Content เปนของ
ตนเอง รวมไปถึงยัง Content Aggregator ซึ่งเปนคนรวบรวม Content เขาดวยกัน โดยเปนคน
ดูแลผลประโยชนใหกับเจาของ Content ที่อาจจะไมสามารถพัฒนาและใหบริการ Digital
Content
ได สํ า หรั บ บริ ษั ท อาร เ อส จํ า กั ด (มหาชน) เริ่ ม พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง ให เ ป น
ผูประกอบการ Digital Content ไดทั้ง 3 รูปแบบ ไมวาจะเปนเจาของ Content การแนะนําและ
ใหบริการใหม ๆ รวมถึงการขยายมาเปน Content Aggregator ใหกับเจาของ Content ตาง ๆ ที่
สามารถจะนําเอา Content ผานระบบและบริการของบริษัท ซึ่งแนนนอนวาการแขงขันทางดาน
Digital Content นั้นคอนขางจะสูง เนื่องจากตองแขงกับเทคโนโลยี แตทวาในที่สุดแลวคนที่เปน
เจาของ Content นั้นสามารถที่จะอยูรอดได ดังวลีที่วา “Content is a King”
3.2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

การจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑนั้นถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจ Digital Content
ซึ่งตองอาศัยการทํางานทั้ง 3 ดานไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนเรื่องของระบบโครงขายที่จะสามารถ
รองรับการใหบริการ จนถึงเครื่องลูกขายที่ตองมีความพรอม และContent ที่ตองมีการพัฒนาให
สามารถใชงานได ตัวอยางเชน ในชวงเดือน ตุลาคม 2550 ทางบริษัทฯเปดใหบริการใหมที่เรียกวา
hi-Q Song ซึ่งเปนการใหบริการโหลดเพลงเต็มเพลง (Full Song) ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาแผน CD
ผานทางเครือขายของโอเปอเรเตอรโดยตรง หรือที่เรียกวา Over the Air (OTA) โดยที่การใหบริการ
Full Song นั้น บริษัทไดใหบริการมานานกวา 3 ป แลว เพียงแตวาในขณะนั้นโครงขายและเครื่อง
ลูกคายยังไมสามารถจะใหบริการคุณภาพของ Content ที่ดีไดเหมือนในปจจุบัน จนกระทั้งมาในป
2550 ที่ระบบโครงขายเริ่มรองรับการใหบริการขอมูล(Data) ไดมากขึ้นและเร็วขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีทางดานการฟงเพลงของเครื่องลูกคายเองก็มีการพัฒนาจนเทียบไดกับระบบเครื่องเสียง
ชั้นยอด ดังนั้นทางบริษัทฯจึงสามารถที่จะพัฒนาตอยอดการใหบริการ Full Song โดยเปด
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ใหบริการ hi-Q Song ที่มีคุณภาพเทียบเทา CD ที่มีขนาดของไฟล ประมาณ 5 MB ผานทาง
โครงขายสงตรงไปยังเครื่องลูกขาย ซึ่งเทียบกับ Full Song ธรรมดาที่มีขนาดของไฟลเพียงแค 900
KB จึงทําใหคุณภาพและอรรถรสในการฟงเพลงนั้นมีความเตกตางกันอยางสิ้นเชิง
3.2.1.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
3.2.2 Online Business
3.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุร กิ จ ออนไลน เป น ธุ รกิ จ ด า นการสร า งรายได จ ากอิ น เตอรเ น็ ต เว็ บ ไซด เ ป น หลั ก โดย
ประกอบดวย 2 เว็บไซดดังนี้
1.) www.zheza.com เปนเว็บไซดในลักษณะของ Community Website ภายใตคอน
เซ็ปต “Virtual Digital Life” โดยมีรายละเอียดของเว็บไซดดังนี้
• กลุมเปาหมายหลัก 12 – 18 ป (มัธยมตน - ปลาย)
• เนนการนําเสนอขอมูลวัยรุน (Teen)
• จํานวนสมาชิกกวา 1,700,000 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
• มีผูเขาชมเว็บไซดเฉลี่ยตอวันประมาณ 80,000 – 100,000 คน
• เนนการสรางรายไดจากการ ซื้อ-ขาย ไอเทม และการดาวนโหลดตางๆ
• เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
2.) www.pleng.com เปนเว็บไซดในลักษณะของ Content Portal ซึ่งเนนการนําเสนอ
Content เพลงในรูปแบบตางๆเชน บทเพลงจากศิลปนดัง ภาพศิลปนดังตางๆ
ภาพยนตรมิวสิควีดีโอ รวมถึงภาพยนตรเบื้องหลังการถายทําตางๆ โดยมีรายละเอียด
ของเว็บไซดดังนี้
• กลุมเปาหมายหลัก 12 – 35 ป (มัธยมตน - คนทํางานทั่วไป)
• เนนการนําเสนอขอมูล และเพลง ตั้งแตกลุมวัยรุน จนถึงบุคคลทั่วไป
• จํานวนสมาชิกกวา 20,000 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
• มีผูเขาชมเว็บไซดเฉลี่ยตอวันประมาณ 30,000 คน
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• มีผูเขาใชบริการขอ Code เพื่อใชเลนเพลง หรือมิวสิควีดีโอบน Blog สวนตัว
มากกวา 200,000 คําขอตอเดือน
• เนนการสรางรายไดจากการ ดาวนโหลดเพลงตางๆ
• เนนการสรางรายไดจากการขายโฆษณา และผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
• สนับสนุนองคกรในดานการเปนสื่อประชาสัมพันธคอนเทนตความบันเทิงตางๆ
ผานชองทางอินเตอรเน็ต
3.2.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.2.2.1 กลยุทธการตลาด
1.) เว็บไซด Zheza.com
เนนการสรางกิจกรรมทั้งทางดานออนไลน และออฟไลนตางๆ โดยมุงเนนนําเสนอ
เนื้อหาของกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน นักเรียน และนักศึกษา เปนสําคัญ
ทั้งนี้เพื่อที่จะเปนหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการกระตุนใหสมาชิกของเว็บไซดไดมีสวนรวมกับ
กิจกรรม และยังเปนรวมกันการสรางหรือเพิ่มจํานวนคอนเทนตตางๆจากบรรดาสมาชิกกันเองบน
เว็บไซด บนหลักการรูปแบบการสรางเว็บชุมชนหรือ Community Website
2.) เว็บไซด Pleng.com
เนนการนําเสนอคอนเทนตความบันเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่งคอนเทนตที่เกี่ยวกับเพลง
ตางๆ เชน บทเพลง ภาพยนตรมิวสิควีดีโอ ภาพยนตรเบื้องหลังการถายทําตางๆ เปนตน โดย
นําเสนอคอนเทนตในหลากหลายรูปแบบ ใหกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายตั้งแตกลุมวัยรุนจนถึง
กลุมคนทํางาน
ทั้งนี้ การนําเสนอคอนเทนตตางๆนั้นจะเนนความสดใหม และมีการ Update คอน
เทนต อยูเสมอเพื่อเสริมสรางความนาสนใจใหกับเว็บไซดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จะมีการเสาะหา
พัน ธมิ ต รผู ผลิ ต คอนเทนต เ พลงต า งๆทั้ ง ใน และนอกองค ก ร เพื่ อ ที่ จ ะนํ า เสนอการใช เ ว็ บ ไซด
Pleng.com เปนอีกหนึ่งสื่อทางเลือกในการประชาสัมพันธผลงานเพลง หรือผลงานความบันเทิง
ตางๆอยางเสรี
นอกเหนือจากนี้ อีกหนึ่งกลยุทธที่สําคัญคือ การสรางจุดยืนทางการตลาดในการเปน
ผูนําในดานการใหบริการคอนเทนตเพลงในรูปแบบการใช Code เลนเพลง หรือที่เรียกวา
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Embedded Code กับผูใชงาน Blog เชน Hi5 เปนตน โดยจะสามารถเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งใน
การสรางจํานวนผูใชงานเว็บไซด และการประชาสัมพันธคอนเทนตที่ทันสมัย
3.2.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
1.) เว็บไซด Zheza.com
การแขงขันในกลุมเว็บไซดในลักษณะเดียวกับเว็บไซด Zheza.com ในประเทศไทย
โดยเฉพาะกับคูแขงขันที่เปนกลุมนักพัฒนาเว็บไซดคนไทยนั้น ยังถือวายังคงมีระดับการแขงขันที่
นอย เนื่องจากปจจุบันยังไมพบวามีเว็บไซดจากนักพัฒนาเว็บไซดคนไทยรายใดที่จะมีรูปแบบการ
สรางเว็บไซดใหเทียบเคียงไดกับเว็บไซด Zheza.com หากแตก็ถือเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งในการ
สรางการรับรูใหกับกลุมลูกคาองคกร หรือมีเดียเอเยนซี่ตางๆใหเขาใจในรูปแบบเว็บไซดใหมนี้ได
2.) เว็บไซด Pleng.com
การแขงขันในกลุมเว็บไซดในลักษณะเดียวกับเว็บไซด Pleng.com นั้นมีคอนขางมาก
ในประเทศไทย โดยเฉพาะกับคูแขงขันที่เปนกลุมผูนําตลาดเชน Sanook.com หรือ Kapook.com
ซึ่งมีการสรางหนาเฉพาะที่เกี่ยวกับคอนเทนตเพลง อยางไรก็ตาม ดวยความเปนเจาของลิขสิทธิ์
เพลงจํานวนมาก ทําใหเชื่อไดวาเว็บไซด Pleng.com จะสามารถใชความไดเปรียบในดานการเปน
ผูผลิต และเปนเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตเพลงจํานวนมาก ในการนําเสนอคอนเทนตที่สดกวา ใหม
กวา และที่สําคัญคือชมกอนใครหรือไมเหมือนใคร เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใน
ตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
1.) เว็บไซด Zheza.com
การผลิต และจัดสรางคอนเทนตหรือบริการของเว็บไซด Zheza.com นั้น จะบริหาร
จัดการไปในรูปแบบของเว็บไซดชุมชน หรือ Community Website คือเนนใหสมาชิกเปนผูมีสวน
รวมกันสรางเสริมคอนเทนต และนําเสนอรูปแบบบริการใหมๆเพื่อใหบรรดาสมาชิกไดใชงานกัน
อยางกวางขวาง ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับเว็บไซด Zheza.com
2.) เว็บไซด Pleng.com
การผลิต และจัดสรางคอนเทนตหรือบริการของเว็บไซด Pleng.com นั้น จะบริหาร
จั ด การไปโดยเน น การร ว มมื อ กั บ ผู ผ ลิ ต คอนเทนต ต น ทางเป น สํ า คั ญ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กั บ
หนวยงานผูผลิตคอนเทนตเพลง และคอนเทนตอื่นๆในองคกร รวมถึงการเสาะหาชักชวนพันธมิตร
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นอกองคกรในการรวมใชงานเว็บไซด Pleng.com ทั้งนี้ ในสวนของบริการตางๆบนเว็บไซด
Pleng.com นั้นจะเนนการพัฒนาบริการใหมๆ ทั้งทางชองทางอินเตอรเน็ต และมือถือ เพื่อที่
สามารถสรางรายไดในรูปแบบของการแบงสวนแบงรายไดเพื่อใหสามารถสรางรายไดใหกับผูผลิต
คอนเทนตอยางตอเนื่องเพื่อที่จะเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจในการรวมสราง และพัฒนาคอนเทนตและ
บริการ
3.2.2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี3.3 ธุรกิจโชวบิซ
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด เปนผูดําเนินการธุรกิจโชวบิซใหกับบริษัท อารเอส จํากัด
(มหาชน) โดยมุงเนนการจัดการดานดนตรี อาทิเชน การจัดงานเทศกาลดนตรีฤดูรอน ฤดูหนาว
และฤดู ฝ น รวมทั้ ง การจั ด งานคอนเสิ ร ต และการจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดให แ ก ลู ก ค า หรื อ
ผูสนับสนุน
3.3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
ทางบริษัทฯ มีความประสงคที่จะสรางความตาง ใหแกผูรักในเสียงดนตรี โดย
สรางปรากฏการณและนําพาใหเทศกาลดนตรีนั้นไปสูเวทีสากล
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ผูที่รักในเสียงดนตรีทุกเพศทุกวัย, ผูที่ชอบการสังสรรค, รักการผจญภัย, อายุ
ตั้งแต 18 – 45 ป, C+ ขึ้นไป, นักทองเที่ยว
ค. ชองทางการจัดจําหนาย
การใชสื่อประชาสัมพันธ (PR) และการเขาพบของพนักงานเพื่อนําเสนอโครงการ
หากแตในสวนของบัตรเขาชมการแสดง จะดําเนินการผานทาง Thai Ticket Major, Total
Reservation, Sponsorship Outlets เปนตน
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3.3.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดและแนวโนมการเติบโต
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจโชวบิซนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตไปเรื่อยๆ เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่สงเสริมภาพลักษณซึ่งองคกรทุกองคกรยังคงตองสรางสรรคและพัฒนาแบรนด
และผลิตภัณฑ ใหเปนไปในทิศทางของบริษัทหรือองคกรตองการ อีกทั้งยังเปดโอกาสให
ผูบริโภคไดสัมผัสกับแบรนดอยางแทจริง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการซื้อขายสินคา ณ จุดนั้น
ข. ผูประกอบการ
ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ โชว บิ ซ มี จํ า นวนมาก ส ว นใหญ เ ป น การแตกแยกของ
ผูประกอบการรายใหญ ออกไปรับงานที่เปน supplier และบริษัทเพลงก็ไดแบงตัวแยก
ออกมาทํา แนวโนม คูแขงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามกลไกตลาด แตสุดทายทางบริษัทฯ ตอง
รีบผลักดันใหเทศกาลดนตรีตางๆ นั้นเขาไปอยูในปฎิทินโลกใหได
ค.แนวโนมภาวะการแขงขัน
อยูในภาวะการแขงขันที่สูง เนื่องจากจะยังคงมีผูตองการเขามารวมในธุรกิจนี้เปน
จํานวนมาก รายไดบางสวนจะถูกแบงออกไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลให
ผู ส นับ สนุ น หรือ แบรนด ต า งๆ นั้ น หั น ไปใชบ ริก ารกั บผู ป ระกอบการรายใหมซึ่ ง จะมี
คาใชจายนอย หากแตการทํางานในธุรกิจนี้ไมเพียงแตอาศัยความสามารถในการจัดการ
และความคิดสรางสรรค ยังคงตองอาศัยความสามารถหรือความสัมพันธอันดีกับทั้งภาค
สวนงานอื่นๆ ดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามธุรกิจชนิดนี้ อาศัยเงินทุนและความสัมพันธใน
การจัดการปญหาตางๆ เปนสําคัญ จึงทําใหบริษัทหรือบุคคลที่มีความสามารถขางตนนั้น
ประสบความสําเร็จและอยูไดนานกวา
3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ในปที่ผานมาไดดําเนินการสรางสรรคและจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีฤดูรอน ซึ่งเปนครั้ง
แรกในเมืองไทยและไดรับความนิยมดวยผูรวมงานกวา 120,000 คน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานเทศกาลดนตรีฤดูหนาวใหเปนไปอยางดีตามเปาหมายที่ทีมงาน
และไดขยายซี่รียการจัดงานเปนจํานวน 2 งาน คือคอนเสิรต Road to Country Carabao and
Friends และ Acoustic Winter Fest#3 ไดวางไว ทางบริษัทฯ จะยังคงดําเนินนโยบายในการจัด
งานที่สรางสรรคสําหรับคนรักเสียงดนตรี ในป 2552
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3.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี3.4 ธุรกิจภาพยนตร
3.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
การประกอบธุรกิจภาพยนตรมีลักษณะเดนของธุรกิจ พอสรุปได 5 ประการดังนี้
1.
ตนทุนการสรางและคาใชจายในการโปรโมทภาพยนตรแตละเรื่องไมเทากัน จะ
แปรผันตามประเภทและขนาดของภาพยนตร โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับเรื่องละ 15-20 ลานบาท สําหรับ
ตนทุนผลิต และอีกประมาณ 15-20 ลานบาทโดยเฉลี่ยสําหรับคาใชจายในการโปรโมท
2.
ตนทุนผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 60-70 เปนคาใชจายในการถายทําซึ่งใช
เวลาประมาณ 3-4 เดือน และขั้นตอนในหองแล็ปใชเวลาประมาณ 2 เดือน
3.
การขายงานภาพยนตร จะเริ่มจากการขาย Pre-Sale คือ การขายสิทธิ์ใหแกสาย
หนังตางจังหวัด, VCD, DVD, การขายสิทธิ์ในการแพรภาพทางเคเบิลทีวี, สถานีโทรทัศนฟรีทีวี
และการขายสิทธิ์ใหตางประเทศ
4.
รายไดจากการเขาฉายในโรงภาพยนตรในระบบสวนแบง (Sharing) จากคาบัตร
เขาชมภาพยนตรในเขตกทม. และปริมณฑลปจจุบันอัตราสวนแบงอยูที่รอยละ 50
5.
รายไดจากการนําภาพยนตรที่ออกจากโรงภาพยนตรไปบรรจุลงแผน VCD และ
DVD ซึ่งถาหากภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ไดรับความนิยมมากตอนที่ฉายในโรงภาพยนตร ยอดขาย
VCD และDVD ก็จะสูงตามไปดวย
ที่ผานมากลุมอารเอสมีเปาหมายในการเปนผูนําในธุรกิจภาพยนตร โดยมีแผนที่จะผลิต
ภาพยนตรอยางตอเนื่อง ดวยความพรอมในทุกดานทั้งเงินทุน นักแสดง และทีมงานผลิตที่มีความ
ชํานาญในการผลิตงานภาพยนตรและประสบการณในการประเมินตลาดภาพยนตร เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหผลงานภาพยนตรของกลุมฯ ไดรับความนิยมตลอดมา
3.4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.4.2.1 การตลาด
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ก.กลยุทธการตลาด
1) กลยุทธการนําเสนอผลงานคุณภาพและตรงตามรสนิยมของตลาด
ในการผลิตงานภาพยนตร และงานละคร กลุมอารเอสใหความสําคัญกับทุกขั้นตอน
ของการผลิต เริ่มจากทีมงานทําการศึกษาประเมินเหตุการณสภาพตลาดและรสนิยมของตลาด
ผูชมในขณะนั้น และเมื่อไดโครงเรื่องที่เหมาะสมจะเปนขั้นตอนการเขียนบท กําหนดตัวนักแสดง
และกระบวนการถายทํา การตัดตอและการบันทึกเสียงดวยความพิถีพิถันทําใหผลงานที่ออกมามี
คุณภาพและตรงกับความนิยมของผูชม
2) กลยุทธความตอเนื่อง
ดวยประสบการณในธุรกิจอันยาวนานกวา 25 ป ทําใหกลุมอารเอสตระหนักดีวา
ความตอเนื่องเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความมั่นใจและความไววางใจจากบริษัทคูคาอัน
ไดแก เจาของสถานีโทรทัศน เจาของโรงภาพยนตร ผูประกอบการสายหนัง ผูประกอบการ Home
Entertainment และจากผูชม นอกจากนี้การทําธุรกิจที่ตอเนื่องทําใหกลุมอารเอสสามารถขยาย
การลงทุ นในสวนที่เ กี่ยวเนื่องไดอยางตอเนื่อง เชน การเพิ่มจํ านวนทีมงานผลิต การลงทุนใน
อุปกรณถายทําที่ทันสมัย และการทําการตลาดที่ตอเนื่อง
3) กลยุทธการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชเพื่อพัฒนางาน
เชน การนําระบบถายทําใหมลาสุดในระบบดิจิตอลมาใชในการถายทําภาพยนตร
เปนครั้งแรกและเปนรายแรกในประเทศไทย ชวยพัฒนาคุณภาพงานใหสูงขึ้นในขณะที่ประหยัด
ตนทุนการถายทํา และลดตนทุนคาฟลมซึ่งเปนวิธีการถายทําแบบเดิม
ก.ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาภาพยนตร
ลูกคาหลัก ไดแก โรงภาพยนตร สายหนังตางจังหวัด สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี
เคเบิลทีวี ผูประกอบการ Home Entertainment และผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ
ข.ชองทางการจําหนาย
1) ชองทางการจําหนายภาพยนตรมี 5 ชองทางดังนี้
1. สายหนังตางจังหวัด
2. ผูประกอบการโทรทัศนทงั้ เคเบิลทีวี และฟรีทีวี
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3. ผูชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
4. ผูประกอบการธุรกิจ Home Entertainment ในรูปแบบของ Video, VCD
และ DVD
5. ผูซื้อสิทธิ์ในตลาดตางประเทศ
3.4.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก.มูลคาตลาดภาพยนตรและแนวโนมการเติบโต
ตลาดภาพยนตรในป 2551 ที่ผานมามีมูลคาประมาณ 3,164 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป
2550 ประมาณ 445 ลานบาท สําหรับภาพยนตรไทยมีมูลคาประมาณ 1,170 ลานบาทจาก
ภาพยนตรที่ออกฉาย 50 เรื่อง ลดลงจากปกอน 485 ลานบาท หรือรอยละ 29 สืบเนื่องมาจากเมื่อ
ปกอนมีภาพยนตรเรื่อง ตํานานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 1 และ ภาค 2 ซึ่งทํารายได 2 ภาค รวมกัน
ประมาณ 480 ลานบาท ในสวนของอารเอสมีภาพยนตรออกฉายทั้งสิ้น 4 เรื่องในป2551 มีสวน
แบงการตลาดภาพยนตรไทยประมาณรอยละ 7.61
ตารางมูลคาตลาดภาพยนตร
(ลานบาท)
2549

2550

2551

ภาพยนตรไทย

1,112

1,654

1,170

ภาพยนตร Hollywood

1,772

1,857

1,849

ภาพยนตรตางประเทศอืน่ ๆ

257

98

145

รวม

3,308

3,609

3,164

ที่มา : บริษัทฯ และบริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร
ข. ผูป ระกอบการภาพยนตร
ผูประกอบการภาพยนตรไทยรายใหญที่มีผลงานสรางอยางตอเนื่องในปจจุบันมี
จํานวน 5 รายหลักไดแก กลุมอารเอส สหมงคลฟลม ไฟวสตาร พระนครฟลมและ จีทีเอช โดยหาก
พิจารณาจากยอดรายไดเครือโรง บริษัทฯมีสวนแบงการตลาดอยูที่ประมาณอันดับสาม
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ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
บริษัทฯ ประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจภาพยนตรไทยในป 2552 จะมีการแขงขัน
ที่เขมขนมากขึ้น แตจํานวนผูแขงขันลดนอยลง เนื่องจากในปจจุบันผูชมมีความพิถีพิถันในการ
เลือกชมภาพยนตรมากขึ้น โดยหากภาพยนตรไทยเขาฉายพรอมกัน 2 หรือ 3 เรื่อง ผูชม
ภาพยนตร มัก จะเลื อกชมเพียงเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง เทา นั้น นอกจากนี้หากมี ภาพยนตร รอฉายใน
สัปดาหถัดไปหลายเรื่อง จะสงผลใหรอบฉายลดลงอยางรวดเร็วถาหากภาพยนตรเรื่องนั้นๆไมทํา
รายได
ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดมีการปรับโมเดลของธุรกิจภาพยนตรขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณตลาด โดยที่การผลิตภาพยนตร 1 เรื่อง จะใชงบประมาณในการสรางไมเกิน 20
ลานบาท และจะตองหารายไดจากการขาย Sponsor หรือการสอดแทรกผลิตภัณฑเขาไปในบท
ภาพยนตร นอกจากนี้ เชื่ อ ว า ผู ผ ลิ ต จะพยายามขยายช อ งทางการจํ า หน า ยออกสู ต ลาด
ตางประเทศมากขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการประสบความสําเร็จของภาพยนตรไทยหลายๆ เรื่องใน
ตลาดตางประเทศ ประกอบกับปญหาจากตลาดภายในประเทศดังไดกลาวแลวขางตน
3.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ดวยโครงสรางธุรกิจภาพยนตรที่วางไวของกลุมอารเอสทําใหการประกอบธุรกิจภาพยนตร
ดําเนินไปอยางมีศักยภาพ กลุมอารเอสการสรางภาพยนตรดําเนินการโดยทีมงานของบริษัทยอย
ของกลุม และไดรับการสนับสนุนดานเครื่องมือและอุปกรณในการถายทําจากบริษัท อารเอส
สตูดิโอ จํากัด ทําใหแผนงานการผลิตภาพยนตรของกลุมดําเนินไปอยางราบรื่น
ในดานการสรรหานักแสดงนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาที่เปนอิสระ ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของ Character ของนักแสดงกับบทภาพยนตรแตละเรื่อง สําหรับการสรรหาผูกํากับ
ภาพยนตรที่ผานมานอกจากการรวมงานกับผูกํากับภาพยนตรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง กลุมอารเอสได
ผลิตผูกํากับใหมจากบุคลากรภายในที่มีแนวคิดสรางสรรคเพื่อเสนองานภาพยนตรที่มีรูปแบบ
ใหมๆ ไมซ้ําแนวตลาดเดิม ทําใหงานภาพยนตรของกลุมอารเอสเปนที่นาติดตามของผูชม
ภาพยนตรตลอดมา และเนื่องดวยการดําเนินแผนงานผลิตภาพยนตรที่ตอเนื่องทําใหบุคลากรดาน
ตางๆ อันไดแก ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร นักแสดง และทีมงานผลิตใหความสําคัญ
ติดตามและสนใจเขารวมงานกับกลุมฯ อยางตอเนื่อง
การผลิตแตละเรื่องนั้น จะใชเวลาในการลงทุนสรางรวมประมาณ 8-10 เดือน
ประกอบดวยชวงแรกประมาณ 3-4 เดือน เปนขั้นตอนของการเตรียมงานเริ่มตั้งแตการคัดเลือก
พัฒนาบท และเขียนบทภาพยนตร เมื่อบทเรียบรอย ขั้น ตอนต อไปเปนการคัดเลื อกนักแสดง
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เตรียมคิวถายทํา และวางแผนดานสถานที่และอุปกรณการถายทําทั้งหมด เมื่อทุกอยางพรอมจะ
เริ่มเปดกลองทันทีและใชระยะเวลาโดยประมาณ 3-4 เดือนจนงานถายทําแลวเสร็จ จากนั้นเปน
ขั้นตอนในหองตัดตอ ซึ่งใชเวลาโดยประมาณ 2 เดือน กอนจะกําหนดวันเขาฉายในโรงภาพยนตร
บริษัทฯ จะวางแผนการตลาดสินคาโดยการทําโฆษณาประชาสัมพันธลวงหนาประมาณ 2 เดือน
เพื่อใหลูกคาผูชมรับทราบขาวสาร
3.4.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี3.5 ธุรกิจกีฬา
3.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด เปนผูดําเนินการ Sport Entertainment และ Sport
Marketing โดยเปนผูบริหารและควบคุมดูแล สนามฟุตบอล S-One ณ ถนนบางนา-ตราด กม.4
ซึ่งเปนธุรกิจใหบริการเชาสถานที่เพื่อทํากิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมภายในของบริษัท หางราน
ตางๆ และบริการใหเชาสนามฟุตบอลหญาเทียม ขนาด 35x50 เมตร สําหรับการแขงขันฟุตบอล 7
คน ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้เปนสนามที่ไดรับการกลาวถึงและยอมรับวาเปนสนามหญาเทียมที่ดีที่สุดใน
ประเทศ และที่สําคัญยิ่งไปกวาธุรกิจการเชาพื้นที่นั้นคือ บริษัทฯ กําลังสราง Media ชนิดใหมเพื่อ
เปนประโยชนแกผูสนับสนุนทุกทานจะใชประโยชนในการโฆษณาประชาสัมพันธ และรวมทํา
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ในปที่ผานมาบริษัทฯยังมี Project กีฬาขนาดใหญหลายรายการ ซึ่งดําเนินการภายใต
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด หรือ RSbs
อาทิ การถ า ยทอดสดการแข ง ขั น ฟุ ต บอลยู โ ร และการแข ง ขั น ฟุ ต ซอลชิ ง แชมป โ ลก เป น ต น
นอกจากนี้ RSbs ยังมีโครงการสําคัญ คือ การเปนผูไดรับลิขสิทธิ์บริหารจัดการ การถายทอดสด
การแขงขันฟุตบอลยูโรในป 2551 และฟุตบอลโลก 2 สมัยซอนในป 2553 และ 2557
3.5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.5.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
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ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ผูที่ รั ก กีฬ าฟุ ต บอล, กลุ ม บริษั ท , พนั ก งานบริ ษั ท , นั ก ศึ ก ษา, คลี นิ ค ฟุ ต บอล,
Expat
ค. ชองทางการจัดจําหนาย
Call Center 02-746-7433, ติดตามรายละเอียดผานทาง www.S-One.in.th
3.5.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดและแนวโนมการเติบโต
ในชวงระยะเวลา 3 ปหลังนี้ การเติบโตของ sport marketing นั้นมีการขยายตัว
ขึ้นมาก ตัวอยางเชน การเขามาเปนผูสนับสนุนรายการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด,
บ.ไทยยามาฮา จํากัด, บ.โซนี่ (ประเทศไทย) จํากัด, และการเขามารวมสนับสนุนทีมชาติ
ไทยของ บจ.ไนกี้ (ประเทศไทย) ยิ่ ง บ ง ชี้ถึ ง อนาคตและจํ า นวนผู บริ โ ภคกี ฬ าประเภท
ฟุตบอลนั้นเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศ อีกทั้งดูไดจากการขยายตัวของ
จํานวนสนามฟุตบอลทั้งหญาจริงและหญาเทียมกวา 40 สนาม, สําหรับธุรกิจประเภทเชา
สนามนั้นคาดการณวาจะมีมูลคาสูงถึงปละกวา 300 ลานบาท แนวโนมที่นาจะเติบโตจะ
สงผลถึงอุปกรณ และ สื่อประชาสัมพันธ ซึ่งเปนจุดแข็งของทางสนาม S-One อยูแลว
ข. ผูประกอบการ
หลังจาก S-One เปดดําเนินการนั้นไดมีธุรกิจประเภทใหเชาสนามฟุตบอลนั้นเกิด
ขึ้นมาอีกกวา 40 แหงทั่วกรุงเทพฯ หากแตไมมีผูใดที่สามารถดําเนินการในรูปแบบ
เดียวกับ S-One ไดสืบเนื่องจากความชํานาญการในการหาผูสนับสนุนและการคิดใหตาง
โดยการนําเอาความบันเทิงและการจัดกิจกรรมทางการตลาดใหแกผูสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
มูลคาการสนับสนุนไดเหมือนอยางที่ S-One ทํา
ค.แนวโนมภาวะการแขงขัน
จากการเปดตัวของสนามฟุตบอลจํานวนมาก จึงทําใหการแขงขันดานราคาและ
บริการเกิดขึ้นอยางสูง หากแตการลงทุนเพื่อใหมีมาตรฐานใกลเคียงกับ S-One นั้นเปน
เรื่องที่ตองใชเงินทุนจํานวนมาก จึงยังคงทําให S-One อยูในระดับการใหบริการที่สูงกวา
สถานที่อื่นๆ
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3.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
เปดดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี ในแงของการเขามาใช
บริการเชาสนามเปนตามที่ไดประมาณการณเอาไว หากแตในแงของการจัดกิจกรรมที่เขามานั้นมี
จํานวนนอย เนื่องจากความพรอมของสถานที่ยังคงตองปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยและระบบ
บางสวนยังคงตอง Run-in อยู อยางไรก็ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นอาทิเชน งานเปดตัวอยางยิ่งใหญ,
การถายทอดสดฟุตบอลแดงเดือด, การแขงขันฟุตบอลมาราธอน, และ การไดรับเกียรติจากนัก
ฟุตบอลอดีตทีมชาติบราซิลมาแขงขันกับอดีตทีมชาติไทยและทีมชาติฟุตซอลชุดปจจุบัน ไดสราง
มูลคาในการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) ใหกับธุรกิจเปนอยางมาก
3.5.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี3.6 ธุรกิจสื่อ
3.6.1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน
3.6.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะของบริการจะเปนการขายเวลาโฆษณาในรายการของกลุมอารเอสที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ไดแก ชอง 5, 7 และ 9 โดยประเภทรายการแบงออกเปน
รายการประเภทสาระบันเทิง
4 รายการ
รายการประเภทรายการวัยรุนเพลงสตริง 4 รายการ
รายการประเภทรายการเพลงลูกทุง
5 รายการ
รวมทั้งสิ้น
15 รายการ
โดยมีรายละเอียดของแตละรายการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) ดังแสดงใน
ตารางขางลางนี้
รายการประเภทสาระบันเทิง

วัน

เวลา

สถานี

ดาราปารตี้

พุธ

23 : 20

00 : 10

5

ฟาเมืองไทย

อาทิตย

22 : 20

23 : 15

5

กวาจะเปนดาว ปาปารัซซี่
เมนูวันหยุด

อาทิตย
วันหยุด

14 : 05
12:00

15 : 00
13:00

9
7
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รายการเพลงสตริง
KAMIKAZE CLUB
2 NITE LIVE
สะเทือนระดับ 9
ไวรัสมิวสิค

วัน
เสาร
เสาร - อาทิตย
จันทร
ศุกร

รายการเพลงลูกทุง
บุษบาวาไรตี้
TV RELAX
ญ.หญิงโสภา
สาวคูณสอง

วัน
จันทร
พุธ - พฤหัสบดี
ศุกร
จันทร - พุธ
อาทิตย
จันทร - อังคาร
เสาร

สยาม พลาซา

เวลา
10 : 55
00 : 20
01.00
00.30

11 : 45
01 : 35
02 : 00
01 : 30

สถานี
5
5
9
9

14 : 15
13 : 35
13 : 35
01 : 55
01 : 25
02 : 00
01 : 30

สถานี
5
5
5
7
7
9
9

เวลา
13 : 50
13 : 10
13 : 10
01 : 25
00 : 55
01 : 05
00 : 30

สําหรับรายการสะเทือนระดับ 9 และ รายการไวรัสมิวสิค นั้น อยูภายใตการผลิตของ
บริษัทฯ จนสิ้นสุดป 2551 โดยในป 2552 บริษัทฯ ไดรับความไววางใจใหผลิตรายการ Teen
Variety Game ใหกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เพิ่มอีก 1 รายการ ภายใตชื่อ “ ทีน พลัส
โชว” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 22.25-23.05 น. และในเดือนพฤษภาคม ปเดียวกันนี้ ทางบริษัท
ฯ ไดขยายการผลิตสื่อโทรทัศนในรูปแบบละคร ชื่อ “ Daddy Duo คุณพอจอมเฟยว” นําแสดงโดย
ฟลม รัฐภูมิ โตคงทรัพย และ แบงค อธิกิตติ์ พริ้งพรอม (Bank วง Black Vanilla) ออกอากาศทุก
วันเสาร-อาทิตย เวลา 21.00-22.00 น. ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน และไดมีการปรับเวลา
ออกอากาศรายการ KAMIKAZE CLUB ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนเวลา 15.4516.35 น.
นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน เพื่อขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนแลว บริษัทฯ
ยั ง ได รั บความไว ว างใจจากกลุ ม ลู ก ค า ให ดํ า เนิ น การผลิ ต สื่ อวิ ดิ ทั ศ น ในรู ป แบบของ รายการ
โทรทัศน สกูป สปอต รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมาย อาทิ รายการ Sony HD
World ทาง ททบ.5, สปอตโฆษณาผลิตภัณฑ LG, โครงการ Madd Award 2009 by Dell & Intel
เปนตน
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3.6.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.6.1.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาด
1) กลยุทธการกําหนดตราสินคาของบริษัท และ positioning ของรายการ
บริษัทฯ ไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดของธุรกิจไวอยางชัดเจน ในรายการแตละ
ประเภท
การสื่อสารภาพลักษณของบริษัทฯ และการออกแบบรายการมุงเนนตอบสนอง
กลุมเปาหมายโดยเฉพาะ โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูชมแตละกลุม และกระแสที่กําลังเปนที่
นิยม ทั้งนี้สอดรับกับกลยุทธของกลุมอารเอส ซึ่งมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดสูง
2) กลยุทธการใชจุดแข็งทางการแขงขันของกลุมอารเอสมาเปนองคประกอบหลักในการ
ผลิตเพื่อใหไดรายการที่มีคุณภาพ
นอกจากกําหนดกลุมผูชมเปาหมายที่ชัดเจน การออกแบบและผลิตรายการใหมี
คุณภาพนั้น บริษัทฯ ยังไดนําจุดแข็งทางการแขงขันขององคกรในกลุมตลาดวัยรุน ซึ่งเปนตลาด
ขนาดใหญและมีความสามารถในการซื้อสูง ทั้งในดานศิลปน นักรองนักแสดง พิธีกรวัยรุนใน
สังกัด เพลง และ content อื่นๆ โดยนํามาใชเปนองคประกอบหลักในการผลิตรายการ เมื่อผนวก
เข า กั บ จุ ด แข็ ง ของที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ก ารในการผลิ ตสื่ อ รายการ
โทรทัศนและสื่อวีดิทัศนแลว ทําใหผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี
3) กลยุทธการกําหนดรูปแบบการขายเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา
ออกแบบการขายสื่อโฆษณาเพื่อตอบสนองความตองการและสรางคุณคาสูงสุ ด
ใหกับลูกคา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา loose spot รวมกับ การนํา
ผลิตภัณฑเขามาแทรกในรายการ (การ tie in) เพื่อสรางการรับรู Brand ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางสูงในระยะเวลา 5 ปมานี้ โดยทีมงานมุงเนนการสรางสรรคการ tie in ที่ดู
กลมกลื น แนบเนี ย นไปกั บ ตั ว รายการ และสามารถสื่ อ สารคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบแพ็คเกจของ loose spot ลงในหลายๆ รายการรวมกัน
เพื่อใหการใชงบประมาณโฆษณาของลูกคาคุมคาสูงสุด
4) กลยุทธการสรางคุณภาพรวมเพื่อเปนที่ยอมรับของลูกคา
มุงเนนการสรางคุณภาพรวมในทุกสวนงานของบริษัทฯ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและ
ไววางใจจากลูกคา ไมเฉพาะแตในสวนของคุณภาพการผลิตที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แต
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ยังรวมถึงดานการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เชน การตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางรวดเร็วและถูกตอง การรับฟงและแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน
5) กลยุทธการพัฒนารูปแบบรายการเพือ่ ตอบสนองรสนิยมของกลุม เปาหมาย
มีการวิเคราะหตามตองการของผูชมเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการ
พัฒนารูปแบบการผลิต ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูชมและลูกคา เพื่อเพิ่มความนิยม
ในตัวรายการ และเพิ่มยอดขายอยางตอเนื่อง
6) กลยุทธการบริหารการจัดการและการบริหารตนทุน
วางโครงสรางใหเกิความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการบริหารตนทุน โดยใช
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ในการผลิ ต งานส ว นหนึ่ ง และใช ก ารจ า งงานบุ ค ลากรภายนอก
(Outsourcing) อีกสวนหนึ่ง
ข. ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย
1) กลุมลูกคาโฆษณา
• บริษัทโฆษณา (Agency)
• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)
ขายสื่อโฆษณา ผาน Agency และ Direct Customer ในสัดสวนรอยละ 80 และ 20
ของยอดขายโฆษณาสื่อโทรทัศนรวม
2) กลุมผูชมเปาหมาย
กลุมผูชมเปาหมายจะแยกออกตามประเภทรายการและชวงเวลาออกอากาศ จึงทํา
ใหมีกลุมผูชมแตกตางกันไปในแตละรายการ
3.6.1.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. ผูประกอบการ
ผูประกอบการในธุรกิจสื่อโทรทัศนมีการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรและขยายธุรกิจไป
ยัง segment ใหม อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยผูประกอบการรายใหญ
จะมีดารา นักแสดง และพิธีกรในสังกัดของตนเอง มีอุปกรณการผลิตและสตูดิโอเปนของตนเอง
ในขณะที่ผูประกอบการรายยอยจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรายการที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการเกิดขึ้นของผูประกอบการรายเล็ก
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อีกจํานวนหนึ่งที่มุงเนนการผลิตรายการคุณภาพดวยตนทุนต่ําเพื่อนําเสนอทางทีวีสาธารณะและ
เคเบิ้ลทีวี ซึ่งคาดหมายวาผูประกอบการกลุมนี้จะทําใหการแขงขันในธุรกิจในอนาคตอันใกลรุนแรง
ยิ่งขึ้น
ข. แนวโนมภาวะการแขงขัน
แนวโนมการแขงขันในสื่อโทรทัศนมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ความผันผวนทางการเมือง จํานวนผูประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น และสื่อ
ในรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ทีวีสาธารณะ เคเบิ้ลทีวี และ Event Marketing ทําให
ลูกคาโฆษณาชะลอการใชงบประมาณการโฆษณา และมีทางเลือกในการจัดสรรงบโฆษณามาก
ขึ้น อยางไรก็ตามการพิจารณาจัดสรรงบโฆษณาลงรายการโทรทัศนสวนใหญยังคงดูที่ความนิยม
หรือเรทติ้งของรายการเปนประเด็นสําคัญ แตก็มีแนวโนมวาลูกคาโฆษณาจะใหความสนใจกับ
รายการโทรทัศนที่เจาะกลุมเปาหมายเฉพาะประเภทอยางชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาเลือกลง
โฆษณาในรายการที่มี กลุมผูชมเป าหมายตรงกับกลุมเป าหมายผูบริโภคสินคา รวมไปถึงการ
พิจารณาความคุมคาในการสื่อสารตราสินคา ทําใหรูปแบบการแขงขันมีทั้งในลักษณะการพัฒนา
รายการใหออกมามีคุณภาพและตรงกับรสนิยมของผูชม เพื่อผลักดันใหรายการมีเรทติ้งในอันดับที่
ดี การทํารายการเฉพาะกลุมเพื่อมุงเนนสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมายของสินคาที่จะโฆษณา และ
การออกแบบการสื่อสารภาพลักษณของสินคาและคุณสมบัติของสิน คาที่กลมกลืน ไปกับเนื้ อ
รายการ
3.6.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังที่มีศักยภาพ มีความ
เชี่ยวชาญ และเปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมาย โดยในสวนของบุคลากรเบื้องหนา มุงเนนที่ศิลปน
นักแสดง ในสังกัดของกลุมอารเอส และอีกสวนหนึ่งไดมาจากการ casting นักแสดง และศิลปน
อิสระ สําหรับทีมงานผลิตนั้น ในสวนของการสรางสรรครูปแบบงานและการควบคุมการผลิต เปน
การจัดการโดยทีมงานของบริษัทฯ สวนของการดําเนินการผลิตอยูในรูปแบบของพนักงานภายใน
สวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งเปนการจางผลิต
และในดานของเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก สตูดิโอ กลอง อุปกรณในการถายทํา หองตัด
ตอภาพและเสียง เปนการเชาจาก บริษัท อารเอส สตูดิโอ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยหนึ่งในกลุม
อารเอส รวมกับการเชาเหมาไปกับการจางผลิต Supplier ภายนอก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลงานที่มี
คุณภาพภายใตการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
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3.6.1.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
3.6.2 ธุรกิจสื่อวิทยุ
3.6.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ในป 2551 บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อธุรกิจสื่อวิทยุ
ทั้งสิ้น 2 รายการ โดยออกอากาศผานคลื่นความถี่ระบบ F.M. จํานวน 2 คลื่น ไดแก คลื่น F.M.
94.5 MHz. และ คลื่น F.M. 93.0 MHz โดยทั้ง 2 คลื่นเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา
และการผลิต Event โดยมีกลุมเปาหมายแตกตางกันตามรูปแบบรายการที่ชัดเจน ดังนี้
สถานีวิทยุ

F.M. 94.5 MHz.
MAX 94.5 I feel max

F.M. 93.0 MHz.
COOL 93 Fahrenheit

ผูใหสัมปทานคลื่นวิทยุ
วันและเวลาออกอากาศ
สัญญาณสงคลื่นวิทยุ
ครอบคลุมพื้นที่
คอนเซ็ปทรายการ
กลุมผูฟง เปาหมาย

สถานีวทิ ยุ จเรทหารสื่อสาร 1
24 ชั่วโมง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

สถานีวทิ ยุเสียงจากทหารเรือ
24 ชั่วโมง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

I Feel Max
นักเรียน นักศึกษา
อายุ 12-24 ป

Eco Evolution
นักศึกษา คนทํางาน
อายุ 20-34 ป

ทั้ง 2 คลื่นดําเนินตามนโยบายของบริษัทฯในการประกอบกิจการวิทยุเชิงพาณิชยเต็ม
รูปแบบ โดยยังคงเนนรักษาความนิยมเดิมในแตละสถานีไวและขยายฐานผูฟงใหกวางขึ้นจนทําให
ในปจ จุ บั น แต ล ะรายการ ยั ง คงรั ก ษาฐานผู ฟ ง ที่ชั ดเจน และความนิย มในการรั บฟ ง ไว ไ ด จน
สามารถครองความนิยมในอันดับสูงของแตละกลุมเปาหมายจากการสํารวจ ของ Nielsen Media
Research สงผลใหลูกคาบริษัทโฆษณา และบริษัทเจาของสินคา ยังคงความมั่นใจในการใชสื่อ
โฆษณาของบริษัทตอไป
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รูปแบบของรายการวิทยุ
สถานีวิทยุ FM 94.5 MHz (MAX 94.5 i feel max) สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร 1
MAX 94.5 i feel max เปนรายการวิทยุในรูปแบบ Contemporary Hits Radio (CHR)
สําหรับกลุมนักเรียน นักศึกษาและคนเริ่มตนทํางาน ที่มีอายุระหวาง 12 – 24 ป โดยมี จากแนวคิด
ที่วา “ตางคน ตางที่มา ตางความคิด แตก็ feel เดียวกัน” จึงได Concept “ i feel max” ซึ่งเปน
รูปแบบรายการวิทยุแบบใหม ที่ไดผนวก Lifestyle ของกลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน โดยมี
Marketing Theme คือ
“Max Style” คน feel max เปนตัวของตัวเอง
”Max PJ” PJ เนนที่ความเปนตัวของตัวเอง มีคาแรคเตอรชัดเจน มีความเปนกันเอง
เขาถึงไดงาย ตอบสนองทุก feel และ
“Max Music” เพลง In Trend ทั้งไทยและสากล รวมไปถึงเพลงเอเชียน นอกจากนี้ยังเพิ่ม
สีสันกับ Emotion Music และทุกเพลงที่อยูใน Trend เราเปดหมด ดังนั้นเพลงที่เปดหรือกิจกรรม
ตางๆ ที่ทางคลื่นจัดขึ้น จะสะทอนถึงความเปนคนรุนใหม ทันสมัย ไมตกเทรนด และสื่อสารผาน
PJ (Program Jockey)ที่มีความเปนกันเองและมีคาแรกเตอรเดนชัด
F.M. 94.5 MHz. “MAX94.5”
จันทร-ศุกร
PJ
08.00 – 11.00 บิณฑ มหาดํารงคกุล
พาฝน ชาตาคม
อลิตา แบล็ทเลอร
11.00 – 15.00 ธีมะ กาญจนไพลิน
15.00 – 18.00 คณิสร พัชรสรวุฒิ
สุภาพร วงศถวยทอง
18.00 – 20.00 กฤษฏิ์ หาญวงศ
ทองภูมิ สิริพิพัฒน
20.00 – 23.00 ปวร กิจเจริญการกุล
รณิตา ทองคําวงศ
ณิศรา มานะวงนิช
23.00 – 01.00 ประเสริฐ ตันติกขะวีระ
กัญดา ศรีธรรมนูปถัมภ

เสาร-อาทิตย PJ
08.00 – 18.00 MAX Request Day

18.00 – 20.00 จันจิรา จันทรพิทกั ษชัย

20.00 – 23.00 ธเนศ เหลืองวรชาติกุล
สุกัญญา ไรวินทร
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23.00 – 02.00 ณัฐพล วรกิจสมบูรณ
23.00 – 02.00 Sweep Music

ในสวนของการเปดเพลง คลื่น MAX 94.5 I feel max ไดนําเสนอเพลงที่ผานการทํา
Music Research ในทุกๆสัปดาหเพื่อเลือกเฉพาะเพลงที่กลุมเปาหมายอยากฟงมากที่สุด โดยมี
สัดสวน เพลงไทยประมาณ 70% และอีกประมาณ 30%เปนเพลงสากล ทั้งจากอังกฤษ อเมริกา
ญี่ปุน และเกาหลี
นอกจากนี้ Max 94.5 i feel max มีชวงพิเศษสําหรับผูฟงอยางตอเนื่อง อาทิเชน
Max Request Hour ตอบสนองทุก feel ของทุกคนที่อยากขอเพลง เรายก 1 ช.ม. ใหคุณ
ไดขอเพลง ไดฟงเพลงตอเนื่อง 12 เพลงติดตอกันมากที่สุดเทาที่คุณเคยฟง
Max Request Day ทุกวันเสาร – อาทิตย เราจะยกพื้นที่ใหคุณไดขอเพลงแบบเต็ม Max
ตั้งแต 8.00 น. – 18.00 น. วันละ 100 เพลง รวม 2 วัน 200 เพลงเต็ม แบบไมมีใครมาคั่น feel คุณ
Max On The Rock จันทร – ศุกร เต็ม Max กับเพลงร็อคที่ตอบสนองทุก feel ตั้งแต เวลา
01.00 น. – 06.00 น.
ดวยเนื้อหาตางๆในรายการ ไมวาจะเปนเพลงที่เปด และกิจกรรมที่คลื่น MAX 94.5 i feel
max จัดขึ้น ไดตอบโจทยในสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการอยางแทจริง ทําใหคลื่น MAX 94.5 i feel
max มีกลุมคนที่ติดตามฟงอยางตอเนื่องโดยมี Rating อยูในอันดับ Top 5 ของกลุมผูฟงเปาหมาย
อายุ 12 – 24 ป หรือ Contemporary Hits Radio (CHR) โดยการสํารวจจาก Nielsen Media
Research
อนึ่งเนื่องจากสัญญาสัปทานคลื่น F.M.94.5 MHz ที่ทางบริษัทไดรับ จะหมดลงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทําใหบริษัทไดทําสัญญาใหมเพื่อรับสัมปทานคลื่นความถี่ F.M.103.0 MHz
จากสถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร 2 โดยเริ่มออกอากาศ 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552
เปนตนไป สัญญาสัมปทาน 2 ป
สถานีวิทยุ : F.M. 93.0 MHz. (COOL93 Fahrenheit) สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
F.M. 93.0 MHz. COOL93 Fahrenheit
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PJ
จันทร – ศุกร
06.00 - 09.00 น.
รังรอง วัณณรถ
09.00 - 12.00 น.
พิพัฒน วิทยาปญญานนท
12.30 - 15.00 น.
วรงคพร วิชัยดิษฐ
F.M. 93.0 MHz. COOL93 Fahrenheit
15.00 - 18.00 น.
ฉัตรชัย เจริญชุษณะ
20.30 - 23.00 น.
อติรุจน ประกิตสุวรรณ
23.00 - 02.00 น.
บุญญิตา งามศัพพศิลป
02.00 - 06.00 น.
SWEEP MUSIC
COOL93 Fahrenheit คลื่นที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว EASY LISTENING ที่ไดรับ
การยอมรับจากกลุมผูฟงสูงสุดและเปนรายการวิทยุคลื่นแรกที่สรางปรากฏการณการนําเสนอเพลง
เพราะตอเนื่องมากที่สุด 50 นาที “50 MINUTES MUSIC LONG PLAY“ โดยทุกๆบทเพลงเพราะ
ไดผานการคัดสรรจากผลสํารวจความนิยมของผูฟงอยางแทจริง พรอมดวยทีมพีเจมืออาชีพที่ไดรับ
การยอมรับจากกลุมคนฟง และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตลและเปดโลกทัศนของกลุม
คนทํางานรุนใหมอยางตอเนื่อง สงผลให COOL93 Fahrenheit สามารถเติบโตเปนคลื่นอันดับ 1
บนหนาปดวิทยุอยางรวดเร็ว และเปนเอกฉันทจากการสํารวจของ Nielsen Media Research
ดวยกลยุทธการตลาดที่ไมหยุดนิ่ง ในป พ.ศ.2551 COOL 93 Fahrenheit ไดนํากระแส
“ภาวะโลกรอน” ที่เปนเทรนดไปทั่วโลกตอยอดใหกับผูฟงคลื่นภายใตคอนเซ็ปท “Eco Evolution”
กับกิจกรรมตลอดทั้งป อาทิเชน
1. “Cool Outing Special in Japan” – Cool Down The Earth Project (มกราคม –
กุมภาพันธ 2551) เปนการเริ่มตนปที่3 ของทริปกระชับมิตรกับภารกิจพิชิตโลกรอนพรอมเดิมพัน
ดวยวันพักรอนสุดพิเศษแบบยกออฟฟศ 50 ชีวิต สูดินแดนอาทิตยอุทัย
2. “Cool Music Fest” – Love Maker by am:pm Live in Hua Hin (กุมภาพันธ –
มีนาคม 2551) เทศกาลเพลงรักที่ชวนคุณจูงมือคนพิเศษมาฟงเพลงรักริมหาด ในบรรยากาศแสน
โรแมนติก พรอมเหลาศิลปตเพลงรักแถวหนาของเมืองไทยที่จะโชวพลังเสียงขับกลอมเพลงหวาน
ซึ้งใหคุณไดประทับใจกับทริปคอนเสิรตครั้งพิเศษ ครั้งแรก ณ ริมหาดหัวหิน
3. “One Life Volume 4” – A380 The Ultimate flight to Australia (เมษายน –
พฤษภาคม 2551) สัมผัสที่สุดแหงวิศวกรรมอากาศยานระดับโลก “แอรบัส เอ380” เครื่องบิน
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พาณิ ช ย ที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด ในโลก กั บ เส น ทางบิ น แห ง แรกสู ป ระเทศออสเตรเลี ย พร อ มเป ด
ประสบการณเหนือระดับ ณ โกลดโคสต ดินแดนฮาวายแหงออสเตรเลีย
4. “One Life Volume 5” – Canadian Rockies World’s Best Train Experience
(สิงหาคม – กันยายน 2551) ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเดินทางระดับโกลดคลาสบนเสนทางรถไฟที่
สวยที่สุดในโลก สัมผัสทัศนียภาพแบบพาโนรามา 360 องศา ชมธรรมชาติอันนาตื่นตาตื่นใจของ
“เทือกเขาแคนาเดียน ร็อคกีส” ที่สุดแหงประสบการณความงามระดับ World’s Best
5. “Academy Fantasia Wondercool Party Rally” (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2551)
ปฏิ บัติการแขง ขัน แรลลี่ ที่ใหคุณกระทบไหลและใกล ชิดกับเหล า นักลา ฝนจากทุก ซีซั่น พรอม
คอนเสิรตสุดพิเศษในสไตลเอ็กซคลูซีฟ เฉพาะคุณ กับพวกเขาเทานั้น
สงผลให COOL 93 Fahrenheit กลายเปนคลื่นเพลงฟงที่ทันสมัยที่สุดในกลุมคูแขง จาก
การสํารวจพฤติกรรมผูฟงรายการวิทยุทั่วกรุงเทพฯ อีกดวย
ดวยเหตุนี้ COOL93 Fahrenheit จึงเปนรายการวิทยุยอดนิยมจากการสํารวจความนิยม
บนหนาปด ของ Nielsen Media Research และไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ยาวนานกวา 4 ป
ตั้งแตป 2547 จนกระทั่งปจจุบันนี้ (ขอมูลเดือนธันวาคม 2551) ในกลุมรายการวิทยุประเภท
Easy listening ของกลุมคนทํางาน (20 – 34 ป)
3.6.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.6.2.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน
1) กลยุทธนโยบายความคุมคา (Value for money)
ในป 2551 บริษัทฯยังคงใชกลยุทธดานความคุมคา เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับ
งบประมาณที่ลูกคามีอยูเพื่อการโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จ คือ การขายเวลา
loose spot รวมกับการจัด Activity In Program และ Event Marketing ซึ่งมีผลตอการสงเสริม
การขายอยางเปนรูปธรรมและคุมคาตอการลงทุน เชน กิจกรรม Max Stage Mobile ตลอดป
2551 ที่บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุนใหจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณที่
คุมคา โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
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จากสภาวะการแขงขัน อย างเขม ขน ของธุรกิจวิท ยุ ที่ ตองการสร างความแตกตา งของ
รายการใหเกิดขึ้น เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งตอคลื่นวิทยุและตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรม
สงเสริมการขายตางๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา และตอการสรางแบรนดของบริษัทฯ และคลื่นวิทยุในเครือทั้ง 2 คลื่น ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯ
จึงมีการปรับปรุงกลยุทธการดําเนินการใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมี
กลยุทธการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรในดานตางๆ โดยการเขารวมเปน
Media Partner ใหกับกิจกรรมหรือคอนเสิรตที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่ม
มูลคาของสินคาโดยมีกิจกรรมสงเสริมการขายที่ทํารวมกันระหวางรายการและผูฟง
กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถใหสาระ
และบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาดของ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมาย สงผลใหบริษัทฯ สามารถ
สรางรายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ยังใชศักยภาพของฝายโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัท อาร
เอส จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพรกิจกรรมของรายการวิทยุในสังกัด และกิจกรรมของลูกคาใหเปน
ที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบขาวประชาสัมพันธและการโฆษณาในสื่ออื่นๆ เชน
รายการโทรทัศน, นิตยสาร, สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่ ฯลฯ อีกดวย
3)

กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา

บุคลากรของบริษัทฯ เปนผูที่อยูในสายงานวิทยุมาเปนเวลานาน มีความรูและความเขาใจ
ในธุรกิ จสื่อวิท ยุเ ปนอยางดี สามารถใหคําปรึกษากั บลูกคาในการวางแผนการบริหารสื่อใหมี
คุณภาพมากที่สุด และการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
ลูกคาและกลุมผูฟงรายการ บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขอจํากัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไดใช
นโยบายการเปนคูคารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุน
รายการ เพื่อสรางแรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาเปาหมาย
• บริษัทโฆษณา (Agency)
• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)
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2) กลุมผูฟงเปาหมาย
94.5 MHz. MAX 94.5 i feel max : กลุมนักเรียนและนักศึกษาวัยรุนทั้งชาย
และหญิงอายุระหวาง 12-24 ป
93.0 MHz. COOL93 FAHRENHEIT: กลุมนักศึกษาและคนทํางานทั้งชายและหญิง
อายุระหวาง 18-35 ป
ค. ชองทางการจําหนาย
ในป พ.ศ.2551 การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุจะขายใหบริษัทโฆษณาคิดเปนรอยละ
60 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ 40 ของยอดขายทั้งหมด
3.6.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อและการเติบโต
- บริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) รายงานตัวเลขงบโฆษณา 9M/51 มีมูลคา
66,249 ลานบาท ลดลง 1.52% yoy สวนมูลคาโฆษณาในเดือน ก.ย. ปรับตัวลดลง 7.6% yoy
(ที่มา:หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ)
- มูลคาโฆษณาเดือน ก.ย. รวม 7,318 ลานบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 7.6% yoy โดย
สื่อที่มีงบโฆษณาลดลงประกอบดวย สื่อโทรทัศนลดลง 12.4% , สื่อหนังสือพิมพ ลดลง 1.3% ,
สื่อนิตยสาร ลดลง 18.4% , สื่อนอกอาคารลดลง 9.4% และ สื่อในหาง (อินสโตร) ลดลง
24.5% สําหรับสื่อโฆษณาทีย่ ังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอน ไดแก สื่อวิทยุ 25.2%, สื่อโรง
ภาพยนตร 7.27%สวนสื่อเคลื่อนที่ไมมีอตั ราการเติบโต
- มูลคาโฆษณาใน Q3/51 คิดรวมเปน 22,813 ลานบาท ลดลง 3.2% yoy โดยที่มีเพียง
งบโฆษณาของสื่อวิทยุ และ สื่อเคลื่อนที่ เทานัน้ ที่ไดรับการจัดสรรงบเพิม่ มากขึ้น ในขณะทีง่ บ
โฆษณาอืน่ ๆลวนแลวแตถกู ตัดงบโฆษณาลง โดยเฉพาะสื่อนิตยสาร สื่อโรงภาพยนตร
ข. ผูประกอบการ
ผู ป ระกอบการสถานี วิ ท ยุ ที่ ดํ า เนิ น รายการเพลงไทยสากลเป น หลั ก และมี ก ลุ ม ผู ฟ ง
เปาหมายใกลเคียงกันมีอยู 11 รายการดังแสดงในตารางดานลาง
สถานีวิทยุ
F.M. 89.0 Banana FM

วัยรุน
10-18 ป

นักศึกษา
15-25 ป

วัยทํางาน
18-35ป
คูแขง

ผูใหญ
25-45 ป

หนา 61

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

F.M. 91.5 Hot Wave
F.M. 93.0 Cool Farenheit
F.M. 94.0 E F.M.
F.M. 94.5 MAX
F.M. 95.5 Virgin Hits
F.M. 97.5 Seed F.M.
F.M. 103.0 Virgin Soft
F.M. 103.5 FM ONE
F.M. 104.5 Fat Radio
F.M. 106.5 Green Wave
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คูแขง

สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค
คูแขง
คูแขง

คูแขง
สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค
คูแขง
สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค
คูแขง
คูแขง

สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค
คูแขง
คูแขง
คูแขง
คูแขง
คูแขง

คูแขง

คูแขง

คูแขง

คูแขง

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
การแขงขันของธุรกิจสื่อวิทยุยังคงมีอยูสูงเนื่องจากงบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําให
ลู ก ค า จะเลื อ กซื้ อ เวลาโฆษณาจากรายการวิ ท ยุ ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มสู ง เป น ป จ จั ย หลั ก แต ใ น
ขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทํา
ใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้น หรือ ไดรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับกล
ยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาเห็นวาคุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด
จากตัวเลขของงบประมาณการใชสื่อโฆษณาประเภท Traditional Media นั้นสวนใหญจะ
ลดลง ยกเวนสื่อวิทยุที่ยังเพิ่มขึ้น จึงยังเปนโอกาสในการขายโฆษณาของบริษัท ดวยการพัฒนา
Package การขายใหมๆ เพื่อทําใหลูกคาสามารถใชงบประมาณที่จํากัดแตไดผลตอบแทนที่คุมคา
ที่สุด
3.6.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก. นักจัดรายการวิทยุ (พีเจ) และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค
บริษัทฯ ไดสรางนวัตกรรมใหมของวงการวิทยุโดยการใชกลยุทธการตลาดแบบใหม “ PJ
MARKETING”
จากการประสบความสํ า เร็ จ ในการผลิ ต รายการวิท ยุ ข องคลื่ น COOL93
Fahrenheit และคลื่นอื่นๆ ในเครือบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดรายการจากเดิมจาก DJ
เขาสูยุคของ PJ (Program Jockey) ที่นักจัดรายการวิทยุแตละคนจะตองเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะตองมีเรื่องของความรูเบื้องตนทางการตลาด และรูจักการใชเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งนักจัดรายการในยุค PJ MARKETING จะเปนผูมีสวนสําคัญในการสราง
ความนิยมใหแกสถานี ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการโตตอบกับผูฟงและมีความรูเกี่ยวกับ
หนา 62

บริษทั อารเอส จํากัด (มหาชน)
(

RSTF

เพลงและหลักกาารทางการตลาดในเบื้องตนเปนอยางดี
ง อีกทั้งยังตตองผานการรฝกอบรม พัฒนา
ฒ
อ อและ Sooftware ทันสมั
ส ยไดอยางคคลองตัว สามมารถ
ความรูดานเทคโนโลยี เพื่อสาามารถใชเครื่องมื
ดําเนินินรายการตาามรูปแบบขอองรายการที่วางไวใหสอดคคลองกับรสนินิยมของกลุมฟฟงเปาหมาย และ
ปจจุบันนักจัดรายการของบริรษัทฯ ยังตองเป
ง นผูมีทักษะในการเป
ษ
นผูดําเนินรายการภาคสนาามใน
การจจัดกิจกรรมสงเสริมการขาาย เพื่อรองรับงานกิ
บ จกรรมมพิเศษเพื่อสงเสริ
ง มการขายยอีกทางหนึ่งดดวย
ข. ระบบบการออกอาากาศ
ในเดือน ตุลาคม 25551 สถานีวิทยุยเสียงจากทหหารเรือ F.M.93 MHz ไดยายสถาานีสง
สัญญาณจากทุ
ญ
งมหาเมฆ
ง
มาาที่กองทัพเรือกรุ
อ งเทพฯ วัังนันทอุทยานน พรอมติดตั้ังเครื่องสง เสสาสง
สัญญาณ
ญ และอุปกรณที่ใชสําหรับการอออกอากาศ ใหหมทั้งหมด เป
เ นการเพิ่มปประสิทธิภาพพการ
กระจายเสียง ใหหคลอบคลุมพื้นที่ไดมากขึขึ้น และเปนการแก
ก
ปญหาาการถูกรบกวนสัญญาณ
ณจาก
น ทยุชุมชนอีกดวย การปปรับปรุงนี้ทําให
ใ ผูฟงสามารรถรับฟงไดชดเจนและกว
ดั
างไกลขึ้น
คลื่นวิ
3.6.2.4 ผลกระทบตตอสิ่งแวดลอม
อ
- ไมมี –
อ่
รนเทรด
น
3.6.3 ธุรกิจสือในโมเดิ
3.6.3.1 ลักษณะผลิตภั
ต ณฑหรือบริ
บ การ
ธุรกิจสือ่ P.O.P. RAADIO
บริษัท อาร
อ เอส อินสโโตร มีเดีย จํากั
า ด เปนผูดําเนิ
า นการผลิตรายการวิ
ต
ทยยุ P.O.P. Radio
R
อ ่อวิทยุ ณ จุดขาย โดยเปปนผูไดรับสัมปทานในด
ม
านเสี
า ยงแตเพียงผูเดียวในนหางโมเดิรนเทรด
หรือสื
โดยผลิตรายการจํานวน 4 สถถานี ไดแก TEESCO LOTUUS FM / TOPPS RADIO / BIG C STATTION
OUR VARIETTY HITS RADIO ซึ่งทัง้ 4 คลื่นเนนการหารายได
ก
จากการขายเวลา
และะ CARREFO
โฆษษณา โดยมีกลุลมเปาหมายแแตกตางกันตามรูปแบบราายการที่ชัดเจน ดังนี้
สถานีวทิ ยุ

หาง
จํานวนสาขขา

TTESCO LOTUUS
LO
OTUS EXPRESS
558 สาขา

TOPS

BIG C

CARRREFOUR

104 สาขา

7 สาขา
76

31 สาขา

หน
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วันและเวลา
ออกอากาศ

สัญญาณสง
คลื่นวิทยุ
ครอบคลุมพื้นที่
คอนเซ็ปท
รายการ

กลุมเปาหมาย

TESCO LOTUS
09.00-23.00 น.
LOTUS EXPRESS
24 ชั่วโมง
46 จังหวัด
รวม กรุงเทพฯ
ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด
Easy Listening
มีสาระและบันเทิง

RSTF

12-24 ชั่วโมง

12-15 ชั่วโมง

09.00-23.00 น.
(14 ชั่วโมง)

26 จังหวัด
18 จังหวัด
รวม กรุงเทพฯ
รวม กรุงเทพฯ
ปริมณฑลและ
ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด
ตางจังหวัด
Easy Listening + จังหวะสนุกของการ
Modern trendy
shopping พรอม
สาระและบันเทิง

7 จังหวัด
รวม กรุงเทพฯ
ปริมณฑลและ
ตางจังหวัด
เพลงบรรเลง ฟง
สบาย หลากหลาย
สาระเพื่อการ
shopping
แมบาน คนทํางาน นักศึกษา และ
แมบาน คนทํางาน
คนทํางาน และ
และ ครอบครัว
ครอบครัวทันสมัย และ ครอบครัวใหญ
คนทํางาน
อายุ 25 – 40 ป อายุ 20 – 35 ป อายุ 21 – 34 ป อายุ 25 – 40 ป
ชาย 30%
ชาย 25%
ชาย 24%
ชาย 25%
หญิง 70%
หญิง 75%
หญิง 76%
หญิง 75%

ในการดําเนินการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสายภายในหางทั้ง 4 หาง เพลงที่ใชเปดจะ
เปนเพลงสไตล Easy Listening ที่ฟงแบบสบายๆ และมีเพลงสนุกๆสอดแทรกพอเปนสีสันเพราะ
ในการผลิตรายการวิทยุเสียงตามสาย (P.O.P. Radio) นั้น บริษัทฯถือวาเปนสื่อชองทางใหมที่มี
ความสามารถในการเชื่อมการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาระหวาง Above the Line และ Below
the Line ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการบริหาร P.O.P. Radio ตองคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเปนสําคัญและ
จะตองสรางบรรยากาศใหผูฟงเดินอยูในหางใหนานที่สุดเทาที่จะทําได พรอมทั้งสรางสีสันที่กระชับ
และงายตอการจดจํา ในปจจุบันรายการที่บริษัทฯไดผลิตใหกับทั้ง 4 หางนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนจน
เปนที่สนใจของลูกคาที่เดินช็อปปงในหางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อดูจากผลการสํารวจของบริษัท
นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2550 มีผูรูจักสื่อดังกลาวเพียง 66% และจากผลการสํารวจ
ลาสุดประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ผลปรากฏวาลูกคาที่เดินชอปปงในหางตางๆนั้น รูจักสื่อวิทยุ
เสียงตามสายภายในหาง P.O.P. Radio เพิ่มมากขึ้นเปน 70%หรือจํานวน 7 ใน 10 คน สามารถ
รับรูสื่อโฆษณานี้ได
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ผลจากการสํารวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ยังสามารถประเมินไดวามีผูรับ
ฟงรายการวิทยุ P.O.P. Radio ในอัตราหมุนเวียนกวา 21 ลานคนทั่วประเทศ ซึ่งเปนการวัดจาก
จํานวนใบเสร็จกวา 31 ลานใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการจับจายซื้อของใน 4 หางหลัก คือ TESCO
LOTUS / TOPS / BIG C และ CARREFOUR จากสถิติคนเดินหาง 2-3 ครั้ง / เดือน ซึ่งสงผลให
ลูก คา บริษัทโฆษณาและบริษั ท เจา ของสิน คามีความเชื่อมั่นในสื่อประเภทวิท ยุเสียงตามสาย
(P.O.P. Radio) สูงขึ้น และสนใจซื้อเวลาโฆษณายาวถึงสิ้นป 2551
รูปแบบรายการในแตละหาง
1. หาง TOPS
บริษัทฯไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง TOPS โดยไดคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปง
ภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันหาง
TOPS มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Tops Supermarket, Tops Market และ Tops Daily ทั้งนี้บริษัท
ฯไดกําหนดรูปแบบของรายการดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 Tops Supermarket
รายการที่นําเสนอเพลงไทยสากลในแนว Easy Listening โดยมีดีเจเปนผูนําเสนอ
รายการซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบรายการสด และรูปแบบรายการบันทึกซีดี

1.2 Tops Market
รูปแบบรายการของ Tops Market เนนเปดเพลงสากล100% โดยมีดีเจนําเสนอเปน
ภาษาไทย 30% และภาษาอังกฤษ 70% ผานรูปแบบรายการสดและรายการบันทึกซีดีเชนเดียวกับ
Tops Supermarket
2. หาง TESCO LOTUS
บริษัทฯไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง TESCO LOTUS โดยคํานึงถึงกลุมลูกคาที่
เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ ซึ่งใน
ปจจุบันหาง TESCO LOTUS มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ Hyper Market, Value Market, Super
Market และ Lotus Express
ความโดดเดนของรายการในหาง TESCO LOTUS นั้นอยูที่ดีเจที่ดําเนินรายการในรูปแบบ
การจัดรายการคู ชาย – หญิง และการเปดเพลงไทยสากลทั้งหมด (ยกเวนสาขาในสวนภูมิภาคจะ
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มีเพลงลูกทุงผสมเขาไปดวยชั่วโมงละ 1 – 2 เพลง) ซึ่งถือวาเปนจุดเดนและเปนการสรางความ
แตกตางจากหางอื่นๆ
นอกจากนี้รายการในหาง TESCO LOTUS ยังเพิ่มความโดดเดนดวยการแยกผลิต
ออกเปนภูมิภาคดวย ไดแก ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต ไมวาจะเปนสวนของ
Jingle ที่ใชเปนภาษาทองถิ่น ดนตรีประกอบเปนดนตรีพื้นบาน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเพลง
ลูกทุงที่มีภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยสงผลใหรายการดังกลาวสามารถเขาถึงกลุมผูฟงได
มากยิ่งขึ้น
3. หาง CARREFOUR
บริษัทฯไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง CARREFOUR โดยไดคํานึงถึงกลุมลูกคาที่
เดินช็อปปงภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และ Concept ของหางเปนสําคัญ รูปแบบ
รายการจะมุงเนนความทันสมัยผสมผสานกับความคลาสสิค ซึ่งสังเกตไดจาก Jingle ของรายการ
ที่มุงเนนความดูดีมีระดับและวิธีการนําเสนอผานบทเพลงบรรเลง Easy Listening
4. หาง BIG C
บริษัทฯไดดําเนินการผลิตรายการใหกับหาง BIG C โดยคํานึงถึงกลุมลูกคาที่เดินช็อปปง
ภายในหางรวมถึงระยะเวลาในการเดิน และConcept ของหางเปนสําคัญ หาง BIG C มี 2
ประเภท คือ หาง BIG C ขนาดใหญ และหาง BIG C ขนาดเล็ก ผลิตรายการเปนรูปแบบบันทึกซีดี
ระบบ Mp3 ความยาวตั้งแต 12 – 15 ชั่วโมงตามเวลาเปด – ปดของแตละสาขา ทางบริษัทฯจะทํา
การเปลี่ยนแผนรายการทุกๆ 10 – 15 วัน (ขึ้นอยูกับรอบโปรโมชั่นของหาง) และทําการจัดสงแผน
รายการผานทางไปรษณีย
สําหรับรูปแบบรายการจะเนนการเปดเพลงไทยสากลที่มีจังหวะสนุกสนานผสมผสานไปกับ
เพลงสไตล Easy Listening และเพิ่มความโดดเดนในการผลิตรายการออกเปน 3 ภาค ไดแก
ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคกลางที่มีการใชภาษาประจําถิ่น ในสวนของ Jingle ผสมผสานกับ
ดนตรีพื้นบานอันเปนเอกลักษณ รวมถึงบทเพลงที่อยูในรายการก็ไดมีการสอดแทรกเพลงลูกทุงที่มี
ภาษาของทองถิ่นนั้นๆ เขาไปดวยชั่วโมงละ 1 – 2 เพลงเพื่อทําใหรายการนาฟงและสามารถเขาถึง
กลุมผูฟงไดมากยิ่งขึ้น
ธุรกิจสื่อ IN-STORE TELEVISION
ในป 2550 - 2551 เปนปที่แผนก IN-STORE TELEVISION ใชเปนเวลาสําหรับการศึกษา
และวางแผนตลอดจนทดสอบความเปนไปไดของโครงการสรางสื่อจอภาพในหางฯ เพื่อใชในการ
ขายโฆษณาอยางเต็มรูปแบบ โดยมีการเริ่มตนนํารองในสื่อดังกลาวตั้งแตป 2549 ในหางท็อปส
10 สาขา (โดยเริ่มจากการสงสปอตโฆษณาเพื่อออกอากาศดวยพนักงานอัพโหลด และเริ่มทดสอบ
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การสงสัญญาณการควบคุมทางไกลผาน ADSLในท็อปส เพื่อเปนตนแบบและศึกษาถึงปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อนํามาเปรียบเทียบทําแผนในขั้นตอนตอไป)
การควบคุมทางไกลผาน ADSL เปนนวัตกรรมเชิงกลยุทธเพื่อตอบโจทยทางการตลาด
สําหรับลูกคาที่ตองการสื่อที่มีความฉับไวในการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณาไดอยางรวดเร็ว และ
แมนยําเพื่อเสริมศักยภาพความเปนสื่อ ณ จุดขายไดอยางแทจริง
ลักษณะผลิตภัณฑ
1. สื่อจอแอลซีดี ขนาด 15” บริเวณแคชเชียรของ TOPS 10 สาขา ไดแก สาขาลาดพราว
สาขารัชดา สาขาวังหิน สาขาบางรัก สาขาปนเกลา สาขาสุขาภิบาล3 สาขาบางนา สาขาพระราม
2 สาขาพระราม3 และสาขารังสิต
2. สื่อจอแอลซีดี ขนาด 42” บริเวณแคชเชียร / HEALTH & BEAUTY / CANNED FOOD
& SAUCES / CHILLED & FRESH FOOD ของ CARREFOUR 10 สาขา ไดแก สาขารัชดา
สาขาออนนุช สาขาพระราม4 สาขาสุวินทวงศ สาขาเพชรเกษม สาขารังสิต สาขาบางใหญ สาขา
ลาดพราว สาขาสวนหลวง และสาขาศรีนครินทร
3. สื่อจอแอลซีดี ขนาด 19” บริเวณแคชเชียรของ BIG C ไดแก สาขาราชดําริ โดยมี
โครงการจะขยายการติดตั้งใหครบ 10 สาขา ที่บริเวณแคชเชียร / HEALTH & BEAUTY /
CANNED FOOD & SAUCES / CHILLED & FRESH FOOD ภายในป 2552
ธุรกิจสื่อ MT MAGAZINES
ในป 2552 บริษัทจะทําการเปดตัวสื่อสิ่งพิมพใหมในรูปแบบนิตยสาร Modern Trade
Magazine ที่มีเปาหมายในการแจกตรงใหกับผูบริโภคที่เดินในหางโมเดิรนเทรด ที่มีสมาชิกจํานวน
กวา 2 – 3 ลานคน โดยจัดสงไปที่บานของสมาชิกที่มีการจับจายซื้อของสูงสุดในแตละเดือนและ
จัดวางแผงที่สาขาของหางฯ เพื่อใหกลุมสมาชิกสามารถรับสิทธิในการรับนิตยสารฟรี
ลักษณะผลิตภัณฑ
1. เปนนิตยสารในรูปแบบ Modern Lifestyle Shopping Guides & Tips ที่มีความ
ทั น สมั ย เช น เดี ย วกั บ นิ ต ยสารชั้ น นํ า ที่ มี ว างแผงในตลาดทั่ ว ไป โดยนํ า ทั้ ง สาระ เกร็ ด ความรู
โปรโมชั่นพิเศษ ความสวยความงาม การทองเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม และความบันเทิงใน
วงการ มามอบใหกับผูอานที่เปนกลุมผูหญิง อายุ 20 – 40 รายไดมากกวา 25,000 บาท มีการ
จับจายซื้อของสูงสุดในแตละเดือนในหางโมเดิรนเทรด
2. นิตยสารมีขนาด 8.5 x 11” และ 8 x 10.5” โดยใชกระดาษปกเคลือบมัน UV 190g
และ 160g น้ําหนัก 85g พิมพ 4 สี จํานวนหนาที่ปริมาณ 100 – 120 หนา สัดสวนระหวางเนื้อหา
และโฆษณาแบงออกอยูที่ประมาณ 60:40
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3. การแจกนิตยสารจะทําการออกทุก 2 เดือน ในปริมาณการจัดพิมพประมาณ 150,000
– 200,000 เลมตอครั้ง โดยจัดสงทางไปรษณียใหกับ Top spenders หรือสมาชิกที่มีการจับจาย
ซื้อของสูงสุดในแตละเดือน และวางแผงที่หางโมเดิรนเทรดทุกสาขาสําหรับสมาชิกที่มีบัตรสมาชิก
โดยสมาชิกที่มีสิทธิสามารถไดรับนิตยสารดังกลาวฟรี
4. ลูกคาที่เปนสปอนเซอรหรือซื้อสื่อโฆษณา สามารถนําสินคาขนาดทดลองมาทดสอบ
แจกจําหนายพรอมกับนิตยสารในการพิมพแตละครั้ง ใหกับกับกลุมสมาชิกจํานวนขั้นต่ํา 50,000
คนขึ้นไป ซึ่งเปนแนวทางในการเจาะตลาดโดยตรงกับกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูงและจับจายซื้อ
ของเปนประจําที่หางฯ
3.6.3.2 การตลาดและสภาวะการแขงขัน
3.6.3.2.1 การตลาด
ก. กลยุทธการตลาดและการแขงขัน
1) กลยุทธนโยบาย Monopolistic Partnership
ในป 2551 บริษัทฯใชกลยุทธการทํางานแบบ Monopolistic Partnership และการ
ปรับราคาสื่อโฆษณาใหเหมาะสมตามสภาวะและกลไกของเศรษฐกิจ เพื่อสรางประโยชนสูงสุด
ใหกับงบประมาณที่ลูกคามีอยูเพื่อการโฆษณาในลักษณะของการขายแบบแพ็คเก็จในอัตราพิเศษ
คือ การขายเวลา loose spot รวมถึงการจัด Activities & Events Marketing ในหางฯ การเปด
โอกาสใหลูกคารายใหมไดทดลองลงสื่อโฆษณาเพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อโดยไดทําการวัดผล
โดยไดมอบหมายใหบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัดทําการสํารวจการรับรูและประสิทธิภาพ
ของสื่อ P.O.P. Radio ซึ่งจากการประเมินผลสามารถวัดไดวาสื่อ P.O.P. Radio สามารถสรางการ
รับรูถึง 81% และยังเปนสื่อที่สามารถจูงใจใหเกิด brand switching หรือสามารถสรางแรงจูงใจให
เกิดพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนการซื้อจากแบรนดสินคาที่ผูเดินหางตั้งใจซื้อเปนการตัดสินใจซื้อ
อีกแบรนดสินคาที่สื่อ P.O.P. Radio โฆษณาอยูได
และจากกลยุทธดังกลาว ทางบริษัทฯไดรับความไววางใจจากลูกคาและผูสนับสนุน
ใหจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณที่คุมคา โดยการเซ็นสัญญาลงโฆษณายาวตลอดป 2552
2) กลยุทธการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางเขมขนของสื่อ
In-store และการขายเวลาโฆษณาอย า งเดี ย วไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของลู ก ค า
ดังนั้นการขายสื่อโฆษณาผนวกกับกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทั้งในสวนของ
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ทั้งสื่อ P.O.P. Radio และ DDS จึงมีความจําเปนตอลูกคาและสินคาที่รวมกิจกรรมสงเสริมการ
ขายตางๆ และการสรางแบรนดของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ทางบริษัทฯจึงมีการปรับปรุงกลยุทธการ
ดํ า เนิ น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การขาย โดยมี ก ลยุ ท ธ ก ารวางตั ว เป น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Monopolistic partnership) กับพันธมิตรในดานตางๆ และนํากิจกรรมหรือ
คอนเสิรตที่มีของกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ลงในหาง 4 เครือหลัก
กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งหมดนี้ บริษัทฯจะเนนกิจกรรมที่มีคุณภาพที่สามารถให
สาระและบันเทิงกับผูรวมกิจกรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาด
ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนนี้ทางบริษัทฯมีหนวยงาน Marketing Department ที่
ดูแลรับผิดชอบกลยุทธทางการตลาด และ นําเสนองานกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมการขายใหกับ
ลูกคา ทําใหกิจกรรมที่จัดมีความชัดเจนและตรงกับกลุมเปาหมายสงผลใหบริษัทฯสามารถสราง
รายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง
3) กลยุทธการใหบริการวางแผนโฆษณา
บุคลากรของบริษัทฯเปนผูที่อยูในสายงาน In-store Media มาเปนเวลานาน มีความรู
และความเขาใจในธุรกิจสื่อ P.O.P. Radio และDDS เปนอยางดีสามารถใหคําปรึกษากับลูกคาใน
การวางแผนการบริหารสื่อใหมีคุณภาพมากที่สุดและการเลือกซื้อเวลาหรือแพ็คเกจโฆษณาที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของลูกคาและกลุมผูฟงรายการ P.O.P. Radio ที่หางฯ
บริษัทฯมีการวางแผนโฆษณาโดยสรางสรรคกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและขอจํากัดของสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัทฯไดใชนโยบายการเปนคู
คารวมกับผลิตภัณฑในการวางแผนโฆษณาเชนนี้กับสินคาทุกรายที่สนับสนุนรายการเพื่อสราง
แรงจูงใจและเกิดความคุมคาสูงสุดในการเลือกใชบริการสื่อของบริษัทฯ
ข. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาเปาหมาย
• บริษัทโฆษณา (Agency)
• บริษัทเจาของสินคา (Direct Customer)
ค. ชองทางการจําหนาย
การขายเวลาของธุรกิจสื่อวิทยุ P.O.P. Radio และ DDS จะขายใหบริษัทโฆษณาคิด
เปนรอยละ10 และขายโดยตรงใหบริษัทเจาของสินคาคิดเปนรอยละ90 ของยอดขายทั้งหมด
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3.6.3.2.2 ภาวะการแขงขัน
ก. มูลคาตลาดโฆษณาของสื่อวิทยุและการเติบโต
จากขอมูลของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด มูลคาโฆษณาผานสื่อ In-store
Media 9 เดือนแรก ในป 2550 เทากับ 522 ลานบาท และในป 2551 มีมูลคาเทากับ 502 ลานบาท
ซึ่งเปนการลดลงในอัตราเพียงรอยละ 2%
ข. ผูประกอบการ
ผูประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณาใน In-store ประกอบดวย 4 รายหลัก
สถานีวิทยุ
P.O.P. RADIO
IN-STORE
TELEVISION
VISUAL AD

CARREFOUR
RS IN-STORE
MEDIA
RS IN-STORE
MEDIA

ACT MEDIA

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

DEMO POWER DEMO POWER

DEMO POWER

DEMO POWER

TESCO LOTUS
RS IN-STORE
MEDIA
VGI
VGI

SHELF TALKER
DEMO TESTING

TOPS
RS IN-STORE
MEDIA
RS IN-STORE
MEDIA

ค. แนวโนมภาวะการแขงขัน
การแขงขันของธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก
งบประมาณโฆษณาที่มีจํากัด ทําใหลูกคาสามารถที่จะเลือกซื้อโฆษณาจากสื่อในหางที่สามารถ
สรางยอดขายโดยตรงไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน กลยุทธดานราคานั้นก็มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อโฆษณาสูง เนื่องดวยจะทําใหลูกคาสามารถไดเวลาโฆษณามากขึ้นหรือไดรูปแบบ
โฆษณาที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธการขายของแตละบริษัทที่จะจูงใจใหลูกคาใหเห็นวา
คุมคากับเงินที่ใชไปสูงที่สุด
3.6.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก. นักจัดรายการ P.O.P. Radio และบุคลากรฝายผลิตและสรางสรรค
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ในปจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนนักจัดรายการวิทยุ (DJ) ทั้งหมด 40 คน ซึ่งนักจัดรายการ
สามารถดําเนินรายการตามรูปแบบของรายการ P.O.P. Radio ที่วางไวใหเหมือนกับการจัดสดจริง
และรสนิยมของกลุมฟงเปาหมาย และปจจุบันนักจัดรายการของบริษัทฯยังตองเปนผูมีทักษะใน
การเปนผูดําเนินรายการภาคสนามในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อรองรับงานกิจกรรม
พิเศษเพื่อสงเสริมการขายอีกทางหนึ่งดวย
ข. หองอัด หองผลิตรายการ และหองตัดตอ
บริษัทฯไดมีการพัฒนาหองอัดและตัดตอรายการ มาตั้งแตเดือนมิถุนายนป 2550 โดย
หองผลิตรายการ P.O.P. Radio และ DDS ประกอบดวย
• หองบันทึกเสียง จํานวน 4 หอง ดําเนินรายการโดยนํา software และ hardware
ที่ทันสมัยเข า มาชวยจัดการเลือกสรรเพลง ควบคุมการเล นเพลงตามรูปแบบ
รายการที่กําหนด เพิ่มสีสันและความคลองตัว สรางความนาสนใจของรายการ
และ content ตางๆ
• หอง Production มีหนาที่บันทึกรายการ write ลงแผน เพื่อจัดสงไปที่หางตางๆ
• หอง Traffic Control มีหนาที่ควบคุมระบบการออกอากาศ
• หอง Edit จํานวน 1 หอง โดยสามารถแบงเปนพื้นที่ทํางาน 6 ชอง สําหรับการ
บันทึก ผลิตชิ้นงานในสวนทั้ง P.O.P. Radio และ DDS ดวยคุณภาพมาตรฐาน
และมีลูกเลนตางๆ สรางสีสันและเพิ่มความนาสนใจนาติดตามรายการ
3.6.3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี -
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4. การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยและสํารวจตลาด จึงดําเนินการอยางใกลชิดและ
สม่ํ า เสมอ เนื่ อ งจากผลการสํ า รวจตลาดและพฤติ ก รรมของลู ก ค า จะช ว ยให บ ริ ษั ท ฯรั บ ทราบ
สถานการณความเคลื่อนไหวของพฤติกรรมความตองการ และรสนิยมของลูกคากลุมเปาหมายได
เปนอยางดี ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนสิ่งจําเปนสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจดําเนินกลยุทธทาง
การตลาดของสินคาทั้งงานเพลง งานละคร งานภาพยนตร งานสิ่งพิมพ ธุรกิจวิทยุ ซึ่งจะตองมีการ
เตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไดทุกรูปแบบและทันกับสถานการณตลาดปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ทั้งนี้ขอมูลงานวิจัยมีทั้งที่เปนรูปแบบของการสํารวจ Rating รายการโทรทัศนและวิทยุ ซึ่ง
ทางบริษัทฯจัดซื้อมาจากบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกที่เปนที่ยอมรับ และการทําการวิจัยเพื่อใหเขาใจ
อยางลึกซึ้งถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการบริโภคสื่อและความบันเทิงชนิดตางๆ
โดยงานวิจัยชนิดหลังนี้ทําใหบริษัทฯเขาใจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และความบันเทิง รวมทั้ง
ทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอสื่อ รายการบันเทิง และตัวศิลปนอยางละเอียด ซึ่งสงผลใหบริษัทฯสามารถ
วางแผนการทําการตลาดของผลิตภัณฑของบริษัทฯไดตรงกับความตองการที่แทจริงของผูบริโภค อัน
จะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรของบริษัทฯไดอยางสูงสุด
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย (กลุมอารเอส) มีมูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังตอไปนี้
5.1

ที่ดิน

สํ าหรั บ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ยอ ยอื่ น ๆ ได ทํ าการเชา ที่ ดิ น เพื่ อ ใช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ จาก
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด จัดเปนรายการระหวางกันดังรายละเอียดแสดงในหัวขอ 11 นอกจากนี้
ในป 2551 และ 2550 บริษัทยอยไดทําการเชาที่ดินจากบุคคลอื่นนอกกลุมดังรายละเอียดตอไปนี้
ที่ตั้ง
1. เลขที่ 21/3 ซอยลาดพราว 15
จตุจักร กทม.
2. เลขที่ 48/18 ซอยลาดพราว
15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม.
3. 1706 ถ.บางนา-ตราด กม.4
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

ผูเชา
บริษทั ฯ
บจ. โพเอมา*

บจ.อารเอส เฟรชแอร

อายุ
คาเชา /เดือน (บาท)
สัญญา
1 ป
23,157.89
6 เดือน
8 ป 40,000.00 – 45,000.00
3 เดือน
9ป

200,000 – 264,500

หมายเหตุ * ปจจุบันใหบริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: บริษทั นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด)
เชาชวงตอ ในราคาเหมารวมเชาที่ดินและอาคาร 100,000 บาท/เดือน
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5.2

RSTH

อาคารสํานักงาน

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

ที่ตั้ง

เจาของ

บริษัทฯ

เจาของ

1.26

1.74

ไมมี

บริษัทฯ

เจาของ

1.12

1.59

ไมมี

บริษัทฯ

เจาของ

1.33

1.84

ไมมี

บริษัทฯ

เจาของ

0.19

1.11

ไมมี

บริษัทฯ

เจาของ

0.39

0.51

ไมมี

บจ. โพเอมา *

เจาของ

3.26

3.96

ไมมี

บจ. อารเอส
เฟรชแอร

เจาของ

24.2

-

ไมมี

ผูถือกรรมสิทธิ์

1. อาคารเลขที่ 431/1
และ เลขที่ 21/3
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
2. อาคารเลขที่ 431/2
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
3. อาคารเลขที่ 431/3
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
4. อาคารเลขที่ 431/4
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
5. อาคารเลขที่ 21/3
ซอย ลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
6. อาคารเลขที่ 61
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
7. อาคาร เลขที่ 48/18
ซอยลาดพราว 15 เขต
จตุจักร กทม.
8. อาคาร เลขที่ 1706 ถ.
บางนา-ตราด กม.4
แขวงบางนา เขตบางนา
กทม.
หมายเหตุ *

บริษัทฯ

มูลคาตาม
บัญชี
ป 2551
(ลานบาท)
0.84

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาตาม
บัญชี
ป 2550
(ลานบาท)
0.89

ภาระผูกพัน
ไมมี

ปจจุบันใหบริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด (เดิมชื่อ: นิวส เจนเนอเรชั่น จํากัด) เชาชวงตอ ในราคา
เหมารวมเชาที่ดนิ และอาคาร 100,000 บาท/เดือน
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นอกเหนือจากบริษัทฯ และบริษัทยอยดังแสดงในตารางขางตนแลว บริษัทฯ และบริษัทยอย
อื่นๆ ไดทําการเชาอาคารสํานักงานเพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ดัง
รายละเอียดแสดงในขอ 11 และเชาอาคารสํานักงานและอาคารโรงงานจากบุคคลอื่นนอกกลุมดัง
รายละเอียดตอไปนี้
คาเชา และคาบริการ/
เดือน(บาท)

อายุ
สัญญา

ธ.ค. 2551

ธ.ค. 2550

3 ป

-

141,030.40

3 ป

-

63,157.89

บจ. บลูแฟรี่

2 ป
6 เดือน

-

28,000.00

บจ. บลูแฟรี่

1 ป
4 เดือน

-

40,240.38

บจ. เค.มาสเตอร

2 ป

-

190,000.00

บจ. อารเอส เฟรช
แอร

1 ป

24,736.54

40,000.00

ที่ตั้ง

ผูเชา

1. อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร
เลขที่ 22/8 ซอยสุขุมวิท 24 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กทม.
2. เลขที่ 8/44 ซอยลาดพราว 8
(รุงทิวา) แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม.
3. เลขที่ 21/128 ซอยศูนยวจิ ัย
ถนนพระรามเกา แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กทม.
4. เลขที่ 21/131 ซอยศูนยวจิ ัย
ถนนพระรามเกา แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กทม.
5. เลขที่ 9/102 ถนนพหลโยธิน
อําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
6. ชั้น 2-4 เลขที่ 23/6-7 ซอย
ศูนยวิจัย ถนนพระรามเกา แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กทม.

บริษทั ฯ (ผูเชาเดิม :
บจ. อารเอส ไอ–ดรีม
เอ็นเตอรเทนเมนท)
บจ.นิวส เจนเนอเรชั่น

หนา 76

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

5.3

RSTH

อุปกรณ
อุปกรณหลักทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีดังนี้

บริษัท
บริษทั ฯ

บจ. จัดเก็บ
ลิขสิทธิ์ไทย
บจ. สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค
บจ. มรดก เอ็น
เตอรเทนเมนท
บจ. บลูแฟรรี่
บจ. อารเอส
อินสโตร มีเดีย
บจ. อารเอส เฟรช
แอร

อุปกรณและ
เครื่องจักร

ลักษณะ
กรรม
สิทธิ์
เจาของ

มูลคาตาม มูลคาตาม
บัญชี
บัญชี
ป 2551
ป 2550
(ลานบาท) (ลานบาท)
14.18
18.71

ภาระ
ผูกพัน

อุปกรณหอ งบันทึกเสียง
อุปกรณในการตัดตอ
และอืน่ ๆ
อุปกรณคอมพิวเตอร

ไมมี

เจาของ

0.96

1.37

ไมมี

อุปกรณหอ งบันทึกเสียง

เจาของ

4.91

9.92

ไมมี

อุปกรณในการถายทํา
ตัดตอและคอมพิวเตอร
อุปกรณคอมพิวเตอร
จอแอลซีดี เครื่องเลนดี
วีดี และอืน่ ๆ
สนามและอุปกรณ
สนามฟุตบอล

เจาของ

-

0.62

ไมมี

เจาของ
เจาของ

0.57
4.36

1.26
3.13

ไมมี
ไมมี

เจาของ

35.59

-

ไมมี
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สัมปทานและสัญญาเชาวิทยุ

บริษัทฯ และบริษัทยอยอีก 1 บริษัทไดทําสัญญาเชาสถานีวิทยุจากบริษัทภายนอก ตาม
รายละเอียดดังนี้

สถานี

เจาของสถานี

ชวงเวลาตามสัญญาเชา

1. F.M. 88.5

สถานีวิทยุทหารเรือสทร.1(ทุงมหาเมฆ)

1 กรกฎาคม 49 – 30 กันยายน
50*

2. F.M. 93.0

สถานีวิทยุทหารเรือสทร.1(ทุงมหาเมฆ)

1 ต.ค.50 – 30 กันยายน 52

3. F.M. 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร
1 F.M. (จส. 1 F.M.)

1 ตุลาคม 50 – 31 ธันวาคม 51*

4. F.M. 106

สถานีวิทยุทหารเรือสทร.1(ทุงมหาเมฆ)

1 กรกฎาคม 49 – 30 กันยายน 50
1 ตุลาคม 50 – 30 พฤศจิกายน
50*

หมายเหตุ * ไมมีการตออายุสัญญา

หนา 78

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

5.5

RSTH

สัญญาเชาโทรทัศน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดเชาเวลากับสถานีโทรทัศนและบริษัท
ภายนอกเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน ตามรายละเอียดดังนี้
สถานี

เจาของสถานี

1. สถานีโทรทัศนชอง 5

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

2. สถานีโทรทัศนชอง 7

บจ. บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท
บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ
บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส

3. สถานีโทรทัศนชอง 9

บมจ. อสมท

4. สถานีโทรทัศนชองทีไอทีวี

กรมประชาสัมพันธ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ทําสัญญาเชากับสถานีโทรทัศน โดยมี
หนังสือค้ําประกัน (L/G) ออกโดยธนาคารพาณิชย รวมเปนจํานวน 16.07 ลานบาท และ 19.18 ลาน
บาท ตามลําดับ
5.6

สัมปทานสื่อในธุรกิจโมเดิรนเทรด

บริษัทในเครือแหงหนึ่งไดทําสัญญาบริการพื้นที่เพื่อการบริหารสื่อในรูปแบบตางๆ ในโมเดิรน
เทรด กับบริษัทภายนอก โดยมีอายุสัญญา 1-3 ป
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ลิขสิทธิ์

มูลคาตามบัญชีของลิขสิทธิ์เนื้อ รอง ทํานอง ละคร และภาพยนตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 และ 2550 ของกลุมอารเอส มีดังนี้
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
บริษัท

ประเภทลิขสิทธิ์

ป 2551

ป 2550

บริษัทฯ

มาสเตอร เ พลง ละคร
ภาพยนตร ซอฟแวร
และอื่นๆ

90.52

77.72

บจ. เค.มาสเตอร

ซอฟแวร

0.07

2.78

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

มาสเตอร เ พลง และ
ซอฟทแวร

0.27

2.36

บจ. นิวส เจนเนอเรชั่น

ลิขสิทธิ์อื่นๆ

-

0.03

216.30

312.62

บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล กีฬา และ ซอฟทแวร
บรอดคาสติ้ ง แอนด สปอร ต
แมเนจเมนท
บจ. บลู แฟรรี่

ซอฟทแวร

0.12

0.19

บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย

อื่นๆ

6.85

11.85

สินทรัพยไมมตี ัวตนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยลิขสิทธิ์มาสเตอร
เพลงซึ่งไดมาจากการซือ้ และการผลิตเองจํานวนรวมมากกวา 600 อัลบั้ม ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและ
เทเลมูฟวี่จํานวนกวา 79 เรื่อง ลิขสิทธละครจํานวนกวา 36 เรื่อง นอกนั้นเปนลิขสิทธิ์กีฬา, ซอฟทแวร
และ อืน่ ๆ
หมายเหตุ :
1.- ปริมาณของลิขสิทธิ์ดังกลาวขางตน แสดงเพียงปริมาณที่มีมูลคาคงเหลือทางบัญชี
เทานั้น
2.- นโยบายการตัดจําหนายของลิขสิทธิ์ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการสอบทานมูลคาลิขสิทธิ์ทุกไตรมาสโดยทําการทบทวน
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ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่บริษัทฯ จะไดรับเพื่อใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมีมูลคาในทางบัญชี
ไมสูงไปกวามูลคาที่จะไดรับคืน
5.8

เครื่องหมายการคา/บริการ

บริษัทฯจดทะเบียนเครื่องหมายการคา/บริการ “RS” จํานวน 3 แบบ โดยวันที่จดทะเบียน
เปนเครื่องหมายการคา/บริการของบริษัทฯ ไดแก วันที่ 29 มีนาคม 2538, 11 ตุลาคม 2547 และ 10
พฤศจิกายน 2548 โดยเครื่องหมายฯแตละแบบมีกําหนดอายุ 10 ป นับจากวันที่จดทะเบียน ทั้งนี้
เครื่องหมายการคา/บริการที่หมดอายุ บริษัทฯไดทําการตออายุตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ใน
ป 2550 บริษัทฯมีการประกาศใชเครื่องหมายบริการรูปแบบใหมซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาแลว มีผลตั้งแตวันที่ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550
บริษัทยอยทุกบริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแยกแตละบริษัท
5.9

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 23 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ
ถือหุนทางตรงในสัดสวน รอยละ 99.9 จํานวน 17 บริษัท รอยละ 83.0 จํานวน 1 บริษัท รอยละ 76.0
จํานวน 2 บริษัท รอยละ 74.0 จํานวน 1 บริษัท รอยละ 65.0 จํานวน 1 บริษัท รอยละ 60.0 จํานวน
1 บริษัท (คิดสัดสวนการถือหุนจากมูลคาหุนที่ไดรับชําระแลว) อนึ่ง อํานาจในการบริหารงานและ
การกําหนดนโยบายที่สําคัญตางๆ จะเปนการกําหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการสงตัวแทนไปเปนกรรมการบริษัทยอยดวย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 บริษัท โพเอมา จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําบันทึกขอตกลงรวมทุน
กับผูรวมทุนกลุมหนึ่ง โดยตกลงใหผูรวมทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 150,000 หุน ของบริษัท นิวส
เจนเนอเรชั่น จํากัด
ในระหวางไตรมาส 3/2551 ผูรวมทุนไดเริ่มเขาบริหารงานและจายชําระคาหุนครบถวน มีผล
ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท นิวสเจนเนอเรชั่น จํากัด ลดลงจากเดิมรอยละ 99.9 เหลือ
เพียงรอยละ 25 บริษัทฯ ไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทแหงนี้ จึงไดจัดประเภทเงินลงทุน
ดังกลาวเปนเงินลงทุนอื่น
บริษัท นิวส เจนเนอรเรชั่น จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด ตั้งแตวันที่
28 สิงหาคม 2551
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โครงการในอนาคต
โครงการในอนาคต สําหรับป 2552 บริษัทฯ คาดวาจะมีการขยายเพิ่มขึ้น ดังนี้

ธุรกิจดิจิตอล
ในป 2552 ทางบริษัทฯ ไดทําการศึกษาการใหบริการบนเครือขาย 3G ซึ่งเมื่อโครงขายใหมนี้
เปดใหบริการ จะทําใหคอนเทนต ที่ทางบริษัทฯ มีอยูนั้น จะมีมูลคามหาศาล โดยเฉพาะคอนเทนต ที่
อยูในรูปวีดิโอ โดยที่เครือขาย 3G นั้น ผูบริโภคสามารถที่จะดาวนโหลดเนื้อหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว
รวมไปถึงการ Streaming เนื้อหาผานโครงขาย 3G โดยสงตรงไปยังเครื่องลูกขายไดทันที ทําใหลูกคา
สามารถชมภาพคอนเทนต หรือการแสดงตาง ๆ โดยไมจะเปนตองอยูในสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถที่จะทําใหคอนเทนตมีคุณภาพเทียบเทา DVD Format ที่ผูบริโภคสามารถนําเอาเครื่องลูก
คายตอเชื่อมกับโทรทัศน หรือระบบเสียง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการบริโภคคอนเทนตอีกดวย
ธุรกิจสื่อโมเดิรนเทรด
จากการที่ลูกคาไดใหความสนใจในการลงโฆษณาเพื่อใชโปรโมทผลิตภัณฑตางๆ เนื่องจาก
เปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดโดยตรง และรวดเร็ว ดังนั้น ในป 2552 บริษัทฯ จึงมีโครงการ
ขยายธุรกิ จสื่อภายในโมเดิรนเทรดจากเดิมมีเพี ยงสื่อวิทยุ ไปยังสื่อโทรทัศนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะติดตั้ง
โทรทัศนตามจุดตางๆ ภายในโมเดิรนทรด ไดแก Cashier Lanes, Health&Beauty, Canned
Food&Sauces และ Chilled&Fresh Food ทั้งนี้ การขยายตัวดังกลาวเพื่อใหเปนสื่อครบวงจรภายใน
โมเดิรนเทรดตอไป
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดานลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูง
กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิได
เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม
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8.
8.1

โครงสรางเงินทุน
หลักทรัพยของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 900,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 700,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
8.2

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2551 มีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถือหุน
นาย สุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ์
นาย เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นาย สุวฒ
ั น เชษฐโชติศกั ดิ์
นางสาว มาลี เชษฐโชติศกั ดิ์
นายชาญยุทธิ์ เหลารัดเดชา
นาย อรรณพ ลิม้ ประเสริฐ
นาย ชาย
สีบวั เลิศ
นางสาว มาริสา เชษฐโชติศักดิ์
SIS-SEGAINTERSETTLE AG
นางชลธิชา ยารังษี

จํานวนหุน รอยละ
114,000,000 16.29
100,000,000 14.29
98,192,000 14.03
38,640,000
5.52
29,616,700
4.23
23,670,000
3.38
18,000,000
2.57
17,728,000
2.53
15,320,000
2.19
13,324,300
1.90

รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (กลุมผูถือหุน หรือ ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ
10 และ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ หรือ สงตัวแทนเขามาเปนกรรมการบริษัท) ไดแก นาย
เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และนายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
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8.3

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

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

(Audit Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Development Committee)

ฝายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)

สํานักประธาน

ธุรกิจดิจิตอล

ธุรกิจเพลง

ธุรกิจภาพยนตร

ธุรกิจสื่อโทรทัศน

ธุรกิจโชวบิซ

การเงินและบัญชี

ธุรกิจทีอ่ ยูภายใตบริษทั ยอย
และบริษัทรวม(Business under

(Central Support)

(RS Digital)

(Music)

(Film)

(Television)

(Showbiz)

(Finance&Accounting)

Subsidiaries and Associate)

ธุรกิจสื่อวิทยุ
(Radio)

ธุรกิจสื่อในหางโมเดิรนเทรด
(Instore Media)

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์

ธุรกิจกีฬา

(publishing)

(Copyright Collection)

(Sport)

ธุรกิจคอมพิวเตอร กราฟฟค
(Computer Graphic)
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หมายเหตุ : กรณีที่ไมใชบริษัทยอย 100% กลุมผูถือหุน หลักสวนที่เหลือไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั อารเอส จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการรวม
ทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังรายละเอียดตอไปนี้
9.1.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนาม
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

5.
6.
7.
8.
9.

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

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

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง กรรมการจากภายนอกที่ ไ ม ไ ด มี ตํ า แหน ง เป น ผู บ ริ ห ารหรื อ
พนักงานประจําของบริษัทฯ ไมไดเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ฯ และเป น อิสระจากผูถื อหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูที่เ กี่ยวของ สามารถทําหนาที่คุมครอง
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทัง้ นี้ใหนับรวมหุน ทีถ่ ือโดยผูที่
เกี่ยวของ*ดวย
(2) ไมเปนกรรมการที่มีสว นรวมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาทีไ่ ดรับเงินเดือน
ประจํา/ผูมีอาํ นาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลําดับ
เดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทัง้ ในปจจุบัน และในชวงเวลา 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้ง
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(3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู

สมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
(4) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบงได ดังนี้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ
 ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอืน่
เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา
ทรัพยสนิ เปนตน
 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ
- กรณีผูสอบบัญชี : หามทุกกรณี
- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอืน่ : มูลคารายการเกิน
2 ลานบาทตอป
 ความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจ
(ใชแนวทางในทํานองเดียวกับ
ขอกําหนดวาดวยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยฯ)
 ลักษณะความสัมพันธ : กําหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุก
ประเภท ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกีย่ วกับสินทรัพย/บริการ และรายการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
 ระดับนัยสําคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคารายการ ≥ 20 ลาน
บาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA ของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ทัง้ นี้ ในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการที่เกิดขึ้น
ในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการทํารายการในครั้งนี้ดว ย
(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถอื วาเขาขายไม
อิสระ ไดแก ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ (ยกเวนกรณีเปนกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหารหรือ partner ของนิติบคุ คลนั้น
(ค) กําหนดชวงเวลาทีห่ ามมีความสัมพันธตาม (ก) และ (ข) : ปจจุบันและ 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้ง
(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจําเปนและสมควร ซึง่ มิไดเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับ
แตตองไดรับอนุมัติจาก
นัยสําคัญที่กาํ หนดในระหวางดํารงตําแหนงก็ได
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คณะกรรมการบริษัทกอน และมติทไี่ ดตองเปนมติเปนเอกฉันท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยความสัมพันธดงั กลาวของกรรมการ
รายนัน้ ไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ( แบบ filing ) แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของ
บริษัทฯ และหากตอมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบราย
นั้น เพื่อดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษทั ตองจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ
เลือกตั้งกรรมการดวย
(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถอื หุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึง่ เปนผูเกีย่ วของกับผูถ อื หุนรายใหญของบริษัทฯ
(6) ไมมีลักษณะอืน่ ใดทีท่ ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1)-(6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องคคณะ ( collective decision )ได
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย
และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการ
ดํารงตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ filing แบบ
56-1 และแบบ 56-2 ดวย
หมายเหตุ
* ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย
** กรรมการทีม่ ีสว นรวมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดาํ รงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการ
ที่ทาํ หนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบ ริหาร และกรรมการทีม่ ีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงได
วาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม
รวมกับกรรมการรายอื่น
*** บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทยอยตัง้ แต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษทั ใหญเปน
บริษัทเดียวกัน
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายสุ วัฒน เชษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุง ชัย กุล นายดามพ
นานา นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ สองในหกทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ที่ประชุ มวิ สามัญผูถื อหุน ครั้ง ที่ 1/2546 เมื่อวัน ที่ 13 มกราคม 2546 ได มี มติ กํา หนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไว ดังนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจมอบหมาย
แตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใด เพื่อดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางภายใตการควบคุมคณะกรรมการได เวนแตอํานาจในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดให
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
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(ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย หรือประกาศตลาดหลักทรัพยกําหนดใหตอง
ไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
จดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการใหม ซึ่ ง ได รั บ การพิ จ ารณา
กลั่นกรองแลวและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่ไดรับ
การเสนอชื่อจะตองพรอมที่จะทุมเทเวลา ความรู ความสามารถที่มีใหแกบริษัทฯ และมีความเขาใจ
หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สําหรับกรรมการใหมทางบริษัทฯมีกระบวนการใหขอมูล
เกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเพื่อใหกรรมการใหมมีความรูความเขาใจในธุรกิจของ
บริษัทฯไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
ประจําปตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทใหดียิ่งขึ้น
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2551

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

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

เขารวมประชุมทั้งสิ้น
6/6
6/6
5/6
5/6
6/6
3/3
6/6
6/6
6/6
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9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
1. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย1
2. พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
3. รศ.วิทยา
ดานธํารงกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก)
(ข)

(ค)
(ง)
(จ)

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

หนาที่ และการรายงานตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหนวยงานนี้
(ฉ) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายใน
และภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว
(ช) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยรายไตรมาส ใหมีความถูกตอง
เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ซ) ดูแล และสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ฌ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาว
สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
(ญ) พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหา หรือ ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(ฎ) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูล ดังนี้
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
o ความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
o ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
o การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
o ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
o รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
o ความเห็ น หรื อข อ สั ง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได รับ จากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ฏ) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของมาให
ขอมูล หรือ เขารวมประชุมได
(ฐ) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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9.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
พลเอกไพโรจน พานิชสมัย
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
รศ.วิทยา ดานธํารงกูล

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(ก) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไว และเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ
แบงไดเปน
o กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ
องคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว โดยดําเนินการ ดังนี้
 พิจารณาความเหมาะสมของความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการโดยรวมวา คณะกรรมการตองการกรรมการที่มีคุณสมบัตลิ ักษณะ
ใดบาง
เพื่อพิจารณาวา
 พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน
กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถวนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเปน
กรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาวา จําเปนตองสรรหากรรมการอิสระใหม
หรือไม หากมีกรรมการอิสระไมครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ
o สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อเสนอชื่อใหที่ประชุมผูถือหุน เปนผูแตงตั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้
 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
 ดําเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว
 ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดของหนวยงานทางการ
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 ดําเนินการทาบทามบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่

กําหนดไว เพื่อจะไดมั่นใจวา บุคคลดังกลาวมีความยินดีจะมารับตําแหนง
กรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
 เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือ
หุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งตอไป
(ข) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมผูถอื หุนใหเปนผูอนุมัติ
(ค) พิจารณาเกณฑประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
(ง) พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ
(จ) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก
กรรมการ และพนักงาน โดยใหเงื่อนไขตางๆจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิม่ ใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพไดอยางแทจริง แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน และอนุ มั ติ ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
9.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 7 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

-

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายยรรยง อัครจินดานนท
นางมณฑิรา ลิมปนารมณ
นายดามพ นานา
นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขต
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(ก) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ําประกัน หรือ การชําระหรือใชจายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน
กวา 50 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา
(ข) มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในตําแหนงที่ไมสูงกวาตําแหนง
กรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)
(ค) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอคณะกรรมการ
(ง) จัดตั้งโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงาน
ของบริษัทฯ
(จ) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําป และงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกล
ยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ โดยสอดคล อ งกั บ นโยบาย
และแนวทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด แ ถลงต อ
คณะกรรมการ
(ฉ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ
อนึ่ง การอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการ
เข า ทํ า รายการที่ ทํ า ให ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการบริ ห าร
สามารถอนุมัติการเขาทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขั ดแย งทางผลประโยชนอื่น ใด (ตามขอบัง คับของบริษั ท ฯ และตามที่สํา นัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติการเขาทํารายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมี
อํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปน
หรือเห็นสมควร
9.1.5 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
ประธานกรรมการ

- นางพรพรรณ

เตชรุงชัยกุล
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- นายยรรยง
- นางนภาพร
- นายนิเวสน

อัครจินดานนท
ตรีพยัคฆ
บัวคอม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นําเสนอนโยบาย และ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนากลยุทธ และ เทคนิควิธีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กํากับ และ ดูแลการดําเนินงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณา และ ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทางที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

ตาม

9.1.6 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
หมายเหตุ

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล
นายดามพ นานา
นายยรรยง อัครจินดานนท
นางมณฑิรา ลิมปนารมณ

ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส
รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส

1. “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้ หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารสี่รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผู
ดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 1/2546 เมื่อวั น ที่ 28 มกราคม 2546 และครั้ ง ที่
5/2548 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ไดมีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
(ป จ จุ บั น เปลี่ ย นเป น ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร) โดยกํ า หนดให ก รรมการผู จั ด การ(ป จ จุ บั น
เปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร) มีอํานาจอนุมัติในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 25
ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทาทั้งนี้ การอนุมัติการทํารายการดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการ
หนา 98

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTL

(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)ไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ
รายการหรือเรื่องที่กรรมการผูจัดการ(ปจจุบันเปลี่ยนเปนประธานเจาหนาที่บริหาร)หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่
จะทําขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในกรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน และอนุ มั ติ ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของบริษัทฯ ตองผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก
ตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความรู และความสามารถเฉพาะเพื่อประโยชนและการ
พัฒนากิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ จากนั้นจึง
นํารายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใช
เสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(ข) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(ค) บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก) กรรมการบริษัท
รายการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

จํานวน (ทาน)
10
3

ป 2551
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียดคาตอบแทน
1,050,000
คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม
1,350,000
คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม

โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนประจํา และ เบี้ยประชุมรายกรรมการบริษัทดังนี้
ลําดับ

รายนามกรรมการบริษัท

ป 2551
คาตอบแทนประจํา (บาท)

คาเบี้ยประชุม (บาท)

1

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

-

150,000

2

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

-

120,000

3

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

-

40,000

4

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

-

100,000

5

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

-

100,000

6

นายดามพ นานา

-

120,000

7

นายดนัยศิษฎ เปสลาพันธ

-

60,000

8

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

-

120,000

9

พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย

-

120,000

10

รศ.วิทยา ดานธํารงกูล

-

120,000

รวมทั้งหมด

-

1,050,000

หมายเหตุ คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จาย
ใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย) และการเปนกรรมการบริษัทยอยไมไดรับ
คาตอบแทน
ขอมูลเพิ่มเติม
ในป 2551 ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ
- เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ไดแตงตั้ง นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ เปนกรรมการ แทน นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์
หนา 100

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTL

ข) กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ

รายการ
กรรมการบริหาร
ผูบริหาร

จํานวน
(ทาน)
7
7

ป 2551
จํานวนเงิน
รายละเอียดคาตอบแทน
(ลานบาท)
42.65
เงินเดือน / โบนัส / สวัสดิการอื่นๆ

9.3.2 คาตอบแทนอื่น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2550 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จํานวน 25,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
(ESOP) อยางไรก็ดี มติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาว ได
หมดอายุล ง ในวัน ที ่ 28 พฤษภาคม 2551 ที ่ผา นมา โดยบริษ ัท ฯตัด สิน ใจยกเลิก การออก
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิฯ ดัง กลา ว จึง ไมไ ดยื่น ขออนุญ าตออกใบสํา คัญ แสดงสิท ธิฯ ดัง กลา วตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.4

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนนการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบาย
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนระยะยาวของผูถือหุน รวมทั้งมุงเนนเรื่องความโปรงใสในการ
ดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
สรุปการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2551 ดังนี้
นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอยาง
เปนลายลักษณอักษร และจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือ
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และบริษัทฯไดเผยแพรใหกรรมการและพนักงานเพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติ รวมทั้ง
เผยแพรบนเว็ปไซตภายในของบริษัทฯ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของ
กลุมบริษัทฯ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
สิทธิของผูถือหุน
บริ ษั ท ฯได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และเคารพสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่
กฎหมายกํ า หนด ใน ป 2551 บริ ษั ท ฯจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น วั น ที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่ ง
กรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ยกเวน นางสาวมาลี เชษฐโชติ
ศักดิ์ ที่ขาดการประชุม อันเนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญที่เปนกรณีกะทันหัน (รายชื่อกรรมการ
บริษัทที่เขาประชุมผูถือหุน ดูรายละเอียดไดที่รายงานการประชุมผูถือหุน)
บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุมผู
ถือหุนบริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ในป 2551 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เปนนายทะเบียนหุนของ
บริษัทฯเปนผูจ ัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ
14 วันแลวแตกรณีที่กฎหมายกําหนด
ในป 2551 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตาม
วาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในแตละ
วาระมีหลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ
ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และ เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษไวที่ Website ของบริษัทฯ http://www.rs.co.th/corporate/th/meeting.htm และ
http://www.rs.co.th/corporate/eng/meeting.htm กอนวันประชุม 11 วัน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
ในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2551 ไดนําไป post ไว
ภายใน 14 วัน หลังการประชุม บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุน โดยกอนเริ่มประชุม ประธานในที่
ประชุมไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ ในระหวางการประชุมประธานในที่
ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความ
คิดเห็น กอนการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ และสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระที่สําคัญ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได รายงานการประชุมถูกจัดทําขึ้นอยางถูกตอง
ครบถ ว น เสร็ จ สมบู รณ ใ นเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด และ มี ร ะบบการจั ดเก็ บที่ ดี เ พื่อ ให ผู ถื อหุ น
สามารถตรวจสอบได
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ในป 2551 บริษัทฯดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิตามกฎหมาย เชน การใหขอมูลสําคัญที่เปน
ปจจุบันผานเว็บไซต และไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯที่
ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน ไดแก ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มา
สาย เปนตน และในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยสง
คําถามผานเว็บไซตของบริษัทฯ หรือสงจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการใหสิทธิของผูถือหุน
และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
สําหรั บผูถื อหุน ที่ไม สะดวกเขารวมประชุม ดวยตนเอง บริษัท ฯเสนอให มอบอํานาจให
กรรมการอิสระซึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 ไมมีผูถือหุนรายใด มอบอํานาจใหประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอํานาจ ใหออกเสียงแทน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเผยแพรขอมูลถึงผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯ
เพื่อใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน พรอมทั้งกําหนด
กฎเกณฑที่ชัดเจนลวงหนาสําหรับการพิจารณาการเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอ และบริษัทฯ
มีกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการ
พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
อยางไรก็ตาม ไมมีผูเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และไมมีผูเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
2.1 บริษัทฯมีมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
กํ า หนดให ก รรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ า งของบริ ษั ท ฯ รายงาน
รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ของผลประโยชน ข องตนและผู เ กี่ ย วข อ งต อ
คณะกรรมการโดยสงขอมูลใหแกสํานักกฎหมาย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท และ ใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่อาจมีความ
ขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯโดยรวม
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯไมใหมีสวนรวม
ในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอการดูแลเรื่อง
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การใชขอมูลภายใน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหในการทํารายการระหวาง
กันนั้นจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอมาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกัน ตั้งแตป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหามกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง(**)ซื้อขายหุนบริษัทฯ ในชวง 3 สัปดาหกอนงบการเงินเผยแพร
และ 2 วันหลังเปดเผยงบการเงิน
บริษัทกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ไวในคูมือจรรยาบรรณ
และไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ที่มีหนาที่รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้
ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนได
เสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและสังคม ซึ่งใหความสําคัญอยางสม่ําเสมอ (ดูตัวอยางในหัวขอ
บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) รวมทั้งบริษัทฯ ได
จัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัย เพื่อใหผูที่
เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
และมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของกลุมบริษัทอารเอสยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและมีจริยธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สวน
เนื้อหาของคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ ครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งไดแก
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ดําเนินธุรกิจและควบคุมใหมีการปฏิบัติภายใตกรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ
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อยางครบถวน รวมถึงมุงมั่นผลักดันใหเกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังและตอเนื่องใหแกพนักงานทุกระดับอันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกรตอไป โดย
ทบทวน ประเมินผล และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม(ดูตัวอยางในหัวขอ
บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ลูกคา
บริษัทฯมุง มัน่ ในการจําหนายสินคาและใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกคาของบริษัทฯ
ผูถือหุน
บริษัทฯบริหารงานดวยความรูความสามารถที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ที่ดี โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูถือ
หุน และควบคุมดูแลใหเปนที่มั่นใจไดวา ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน
พนักงาน
บริษัทฯถือวาพนักงานเปนสมบัติอันมีคาของบริษัทฯ ดังนั้นคุณคาของพนักงานจึงถือเปน
เรื่องสําคัญ ซึ่งบริษัทฯจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ ความความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และ
กลุมบริษัทอารเอส ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหมีความปลอดภั ยตอชีวิตและทรัพ ยสินของพนักงานอยูเสมอ และยึดมั่น ปฏิ บัติตาม
กฎหมายแรงงาน ทั้ง นี้บริษัทฯจัดให มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพ
พนักงาน และจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ
บริษัทฯสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานกรรมการ ผูบริหาร เปนตน
คูคาและเจาหนี้
บริษัทฯตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และ เที่ยงธรรมตอคูคา โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ และอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยง
ความลําเอียง หรือสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนยึดมั่นและถือ
ปฏิบัติตามสัญญา
คูแขง
บริษัทฯสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม
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คุณธรรม
บริษัทฯมุงมั่นกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา
ภายใตกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและ
ในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและคํานึงถึงความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ
ความเสมอภาคแกผูเกี่ยวของ
บริษัทฯไมมีการกีดกัน หรือไมใหสิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแกผูหนึ่งผูใด เนื่องจากความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของกลุม
บริษัทฯ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และวันที่ 14
พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 และครั้งที่ 5/2551 และในป
2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติ
คูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ และประกาศลงในระบบ Intranet ของบริษัทฯ รวมถึง ใชเปน
ข อ มู ล ในการฝ ก อบรมพนั ก งานใหม เ พื่ อ ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ รั บ ทราบอย า งทั่ ว ถึ ง และมี
กระบวนการดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดอยางเครงครัด
บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามที่กําหนดในคูมือ
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีขอพิพาท
ทางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดาน
ลบอันอาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพยของกลุมที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตลอดจนขอพิพาททางกฎหมายที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของ
กลุม
บริษัทฯพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการโดยการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และ
รับฟงความเห็น ข อรองเรีย น หรือ ขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส อถึงการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานเอง และ ผูมีสวนไดเสียอื่น ผานทางการพบ
ผู บ ริ ห าร หน ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ หน ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยทางเว็ บ ไซต
http://www.rs.co.th/corporate ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ 1503 หรือ
ติดตอโดยตรงตามหนวยงานดังกลาว เพื่อใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ
กําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการ
สําหรับคํารองเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ เลขานุการบริษัท จะเปนผูรับเอกสารและสรุป
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ประเด็นตางๆทั้งหมดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
บริ ษั ท ฯให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเก็ บ ข อ มู ล ร อ งเรี ย นเป น ความลั บ เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให แ ก ผู
รองเรียน และเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของ
ดวยเทานั้น
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห าร และ ระดั บ
ปฏิ บัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยกํ า หนดภาระหนา ที่ อํ า นาจการดํ า เนิ น การของผู ป ฏิบั ติง าน
ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และ มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูติดตามควบคุม และ ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)
การทําหนาทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการ 3
ท า น ทุ ก ท า นเป น กรรมการอิ ส ระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
โดยในป 2551 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารอยู 1 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน อนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่ และพิจารณา
คาตอบแทน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจํานวน 4 ทาน ซึ่งมี
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สมาชิกที่เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ทาน เปนประธาน
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีวาระใน
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของ
บริษัทฯ)
ในป 2551 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ทุกครั้ง ยกเวน คุณสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ ขาดประชุม 2 ครั้ง
เนื่องจากติดภารกิจสําคัญกระทันหัน และ คณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการปฏิบัติ
หนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
ในระหวางป 2551 สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกไป
หรือพนจากตําแหนงตามวาระ
2. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนคาตอบแทนประจําปของกรรมการ
5. พิจารณาเกณฑการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความ
เหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียในระยะยาวแลว
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน รายนามคณะกรรมการ

บริหาร ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
โดยในป 2551 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 ครั้ง
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน รายนาม
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดูรายละเอียดในขอ 9 หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
งานผูลงทุนสัมพันธ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใช
การเงิ น ล ว นมี ผ ลต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ล งทุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ จึ ง ให
ความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งโดยผาน
ชองทางจากสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้ง
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จัดใหมีการประชุมพบปะระหวางคณะผูบริหารของบริษัทฯกับนักวิเคราะหหลักทรัพย และนัก
ลงทุนทั่วไป เพื่อตอบขอซักถามตางๆอยางเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดให “สวนนักลงทุนสัมพันธ” ทําหนาที่ติดตอสื่อสาร และ ใหบริการ
ขอมูล ขาวสาร และ กิจกรรมตางๆของบริษัทฯ แกผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห ภาครัฐ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และ ประชาชนทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ผู ล งทุ น สามารถติ ด ต อ หน ว ยงานดั ง กล า วได ที่
หมายเลขโทรศัพท 0-2511-0911 และ 0-2511-0555 ตอ
1503 หรือที่ Website :
http://www.rs.co.th/corporate หรือที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th
นอกจากนี้ในรอบป 2551 บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานกิจกรรม
ตางๆดังนี้
• การจัดประชุมนักวิเคราะห เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆไตรมาส โดย
เป ดโอกาสใหนั กวิเคราะหไดพบปะผูบริหารเพื่อตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ โดย
เอกสารประกอบการประชุมจะอยูในเว็บไซตของบริษัทฯ
• การจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และ รายงานประจําป (แบบ56-2)
เผยแพรทางระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพยฯ และในเว็บไซตของบริษัทฯ ในสวนของ
รายงานประจําปจะจัดสงใหผูถือหุนและผูสนใจทั่วไปเปนประจําทุกป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน (เปนกรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ทาน) และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน ประวัติของกรรมการแตละทานแสดงไวใน
หัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท”
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร และเปนตัวแทนของ
กลุมผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปน
อิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัท
กํ า หนดขึ้ น ดั ง รายละเอี ย ดในข อ 9.1.1 ในหั ว ข อ โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย เปนกรรมการอิสระที่มีความรูและความ
เชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงิน จึงไดแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง ซึ่งจะชวยใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปไดอยางราบรื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีโครงการ
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สําหรับพัฒนาผูบริหาร ซึ่งเปนการเตรียมใหพรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ
ประกอบดวยผูมีความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้ง
อุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ
เจริญกาวหนา และกําหนดนโยบายใหกรรมการทุกคนและผูบริหารระดับสูง(**) ที่มีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
และใหกรรมการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท และในการไปดํารง
ตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง(**)
ของบริษัทฯตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน
หมายเหตุ (**) หมายถึง ผูบ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
ธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดการใหบริษัทฯ มี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งดั ง กล า วอย า ง
สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการ
กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน
การกํากับดูแลฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ ผลการ
จัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําอยางนอยปละ
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ไดมีการ
พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และ
ประเมินเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยกลั่นกรองรายละเอียดโดย
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไวในระเบียบของแตละคณะ
สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไมดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแต
ละคณะดวย ยกเวน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปจจุบัน
บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยอยูในขอ 9
หัวขอโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง ให ป ระธานเจ า หน า ที่ ฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร ทํ า หน า ที่ เ ป น
เลขานุการบริษัท ซึ่งปจจุบัน คือ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เพื่อใหการดําเนินการของบริษัทฯ
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีบทบาทหนาที่หลัก ดังนี้
• ให คํ า แนะนํ า ด า นกฎหมาย ด า นบั ญ ชี แ ละภาษี และกฎเกณฑ ต า งๆที่
คณะกรรมการจะตองทราบ
• ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
• ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
• ประสานงานและสื่อสารทางดานงานผูลงทุนสัมพันธ และหนวยงานตางๆ เชน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง และ มีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไวลวงหนา โดย
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยประธาน
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กรรมการและประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารร ว มกั น พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาให แ น ใ จว า เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ได ถู ก บรรจุ เ ข า วาระการประชุ ม
เรียบรอยแลว และ กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม
ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(นิยามและคุณสมบัติดูรายละเอียดในขอ 9) จะเขารวมประชุม
ทุกครั้ง โดยในป 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ครั้ง โดย
การประชุมจัดที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกรรมการทุกทานที่อยูในตําแหนงไดเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเวน นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล ที่ขาดประชุม 1 ครั้ง
เนื่ อ งจาก ป ว ยในวั น ประชุ ม และ นายสุ วั ฒ น เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ที่ ข าดการประชุ ม 1 ครั้ ง อั น
เนื่องมาจากติดภารกิจสําคัญที่เปนกรณีกะทันหัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน เพือ่ อภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมี
ฝายจัดการรวมดวย และใหแจงประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย
การประเมินผลงานตัวเอง
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณา
ตรวจสอบผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหความเห็นในการกําหนดเกณฑ
การประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให
ความเห็ น ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารจะถู ก ประเมิ น โดย
คณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระเทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ไดมีการพิจารณา
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ประจํา ป 2551 เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ร ว มกั น
พิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารประจําป 2551 ไดถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ
เทานั้น เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
การจายคาตอบแทน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส
โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546
ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะ
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ดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับผูบริหาร การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารแต ล ะท า น ส ว นการประเมิ น ผลงานของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดเกณฑการประเมินผลงานของประธาน
เจาหนาที่บริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการ
อิสระเทานั้น (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการ
จัดการของบริษัทฯ)
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการเดิมซึ่งไดรับมอบหมายแนะนํากรรมการใหม
ใหรูจักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ สภาพการแขงขัน
วิสัยทัศน คานิยมองคกร นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางและพัฒนาความรูใหมๆใหกับกรรมการและ
ผูบริหาร โดยสนับสนุนใหเขารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯออกคาใชจาย
ตลอดป 2551 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเรื่องตอไปนี้
1. ไมไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการที่เปนผูบริหารในสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการ
บริษัทอื่น เพราะไมใชขอมูลของบริษัทฯ
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการ
ถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เปนขอกําหนดของกฎหมายแลว บริษัทฯไดมีนโยบาย
เปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมเรื่องการใชขอมูลภายในไวในคูมือจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฯ
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน โดยคูมือจรรยาบรรณของ
กลุมบริษัทฯ ผานมติการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และไดมี
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่ง
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การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติครั้งลาสุดเปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใชดังนี้
(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัทฯ
(2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมนําความลับ และ/
หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ
เพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
(3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมทําการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทฯ
และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
โดยข อ กํ า หนดนี้ ร วมความถึ ง คู ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของกรรมการ ผู บ ริ ห าร
พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝาฝนในระเบียบดังกลาวบริษัทฯ จะถือวาได
กระทําผิดอยางรายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแตขั้นตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน
9.6

บุคลากร

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 กลุ ม บริ ษั ท ฯมี จํ า นวนพนั ก งานทั้ ง หมด 1,066 คน
ประกอบดวยพนักงานใน บมจ. อารเอส 706 คน และบริษัทในเครือ 360 คน และไดจา ย
ผลตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 528.98 ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โบนัสและคาใชจายบุคลากรอื่นๆ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะเปนทุนมนุษย (Human Capital)
โดยถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะผลักดันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายไดอยางยั่งยืน
2. บริษัทฯไดมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว 3 ระดับ คือ การพัฒนา
องคกร ( Organization Development ) การพัฒนาอาชีพ ( Career Development ) และการ
ฝกอบรมและพัฒนา ( Training Development )
3. การพัฒนาองคกรของบริษัทฯ มีวิธกี ารดังนี้
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3.1 สงเสริมการมีสวนรวมและความเขาใจในวิสัยทัศน ( Vision ) ภารกิจ ( Mission )
และ คานิยมรวม( Core Values ) เพื่อใหพนักงานไดทราบทิศทางการทํางาน และเพื่อเปนการ
ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรภายในของกลุม บริษัท อารเอส จํากัด ( มหาชน ) โดยผานกิจกรรมภายใน
ตางๆ เชน กิจกรรม RS Visible Idea กิจกรรม Team Building เปนตน
3.2 ปรั บ โครงสร า งองค ก รภายในให เ กิ ด ความแบนราบ (Broadbanding)มากขึ้ น
เพื่อใหการสื่อสาร มีความสั้นและกระชับ และเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ(Empowerment)
ใหพนักงานไดใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ
3.3 สรางกรอบการทํางาน และกระบวนการดานทรัพยากร(HR Framework) ที่เปน
พื้นฐานระบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุมบริษัท เชน ระบบการบริหารผลงาน โดยใชตัวชี้วัด
(KPI) และความสามารถ(Competency) ระบบ Online ตางๆ เปนตน
4. การพัฒนาอาชีพ ( Career Development ) มีวิธีการดังนี้
4.1 ประเมิ น ความสามารถพนั ก งานรายบุ ค คล จากการประเมิ น จากผลงาน
ประจําป โดยมุงเนนวางแผนพัฒนาและปรับปรุง ความสามารถที่ยังขาดและตองการเสริมใหมีขึ้น
สําหรับการทํางานในปจจุบัน และอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ( Career Path ) และ จัดทําแผน
ทดแทนตําแหนงงาน( Succession Plan ) เพื่อสรางโอกาสหรือความกาวหนาในการทํางานใหกับ
พนั ก งาน ซึ่ ง จะทํ า ให พ นั ก งานรั บ รู ว า ตนเองสามารถเลื่ อ นตํ า แหน ง ( Promotion )หรื อ สามารถ
โอนยาย ( Transfer ) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ( Job Rotation ) ไปยังหนวยงานหรือตําแหนงงาน
ใดไดบาง รวมทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง
(Successor) เพื่อเขารับการฝกอบรมและพัฒนา สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานที่สูงขึ้น
4.3 บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารเลื่ อ นตํ า แหน ง / ปรั บ ระดั บ ตํ า แหน ง (
Promotion Path ) รวมถึงมีการกําหนดชั่วโมงการฝกอบรมทางการบริหาร สําหรับกลุมที่จะขึ้นดํารง
ตํ า แหน ง ทางการบริ ห ารในแต ล ะระดั บ ไว อ ย า งชั ด เจน และเพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา
พนักงาน
5. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานมีวิธีการดังนี้
5.1 มีการกําหนดหลักสูตรโดยใชกรอบของความสามารถ(Competency Base
Training) และพิจารณาหลักสูตรจากผลการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม(Training Need) โดย
มีหลักสูตรการฝกอบรมครอบคลุมทั้งดานการพัฒนาความรู ( Knowledge Development ) การ
พัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ ( Skill Development ) ซึ่งมีการ
ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งในสวนการฝกอบรมภายใน ( In-house Training ) และการ
ฝกอบรมภายนอก ( Public Training )
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5.2 มีหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานเพื่อการเขารับการฝกอบรมและพัฒนา
ภายใน โดยพิจารณาจากผูที่มีความสามารถและศักยภาพสูง ( Successor ) และพิจารณาจาก
พนักงานที่อยูในสายงานที่เกี่ยวของ
5.3 บริษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และกิจกรรมการแบงปนความรูใน
องคกร (Knowledge Sharing) ที่เปดโอกาสใหพนักงานเขารวมไดตามความสนใจ เชน การเสวนา
ประเด็นที่เปน Best Practice ของหนวยธุรกิจตางๆ เชน ธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์ ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโชว
บิ ซ และธุ ร กิ จ ออนไลน อี ก ทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรมที่ น า สนใจอื่ น ๆอี ก ได แ ก กิ จ กรรมเรี ย นแต ง หน า
กิจกรรมฝกหอของขวัญ กิจกรรมใหความรูเรื่องการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เปนตน
6. นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญในการสรางความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility - CSR) และการสรางความผูกพัน (Engagement) ของ
พนักงานในองคกร มาอยางตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กิจกรรมสรางบานกับมูลนิธิ Habitat
วัตถุประสงค : เพื่อสนับสนุนการสรางบานใหกับคนไทยผูยากไร
รวมทั้งใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองคกรและ
ตนเอง
รูปแบบกิจกรรม : ประสานงานเขารวมโครงการกับมูลนิธิที่อยูอาศัย
เพื่ อ มนุ ษ ยชาติ (ประเทศไทย) และรณรงค ใ ห
พนักงานเขารวมเปนอาสาสมัครกับมูลนิธิฯ
หนวยงานที่เกี่ยวของ : มูลนิธทิ ี่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความภาคภูมิใจของพนักงานตอองคกรและ
ตนเองที่ไดมีโอกาสชวยเหลือสังคม
กิจกรรมบริจาคโลหิต
วัตถุประสงค

: เพื่อสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และการ
เสียสละของพนักงาน

รูปแบบกิจกรรม : ใหความรู พรอมทั้งรายละเอียด ขั้นตอน การเตรียม
ตัวของพนักงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ :ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ผลที่ ค าดว า จะได รั บ : ความพึ ง พอใจของพนั ก งานที่ ไ ด มี โ อกาส
ชวยเหลือสังคมรวมกับองคกร
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กิจกรรม Big Cleaning Day
วัตถุประสงค : เพื่อสรางการมีสวนรวมของพนักงานในกิจกรรมเชิง
คุณภาพและปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในองคกร
ใหดีขึ้น
รูปแบบกิจกรรม : ใหความรูกับพนักงานทุกสวนงานรวมกันทํากิจกรรม
จัดตั้งทีมทํางาน โดยประสานงานผานกรรมการ
พื้นที่ และมีการตัดสินใหคะแนนและมอบโลรางวัล
ผลที่คาดวาจะไดรับ : สรางการมีสวนรวมและสามารถปรับปรุงพืน้ ที่
ในองคกรใหมสี ภาพแวดลอมที่ดีและมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น อันกอใหเกิดวัฒนธรรมทีด่ ีตอ
องคกรตอไป
กิจกรรม RS Kids Camp
วัตถุประสงค : สรางความผูกพันผานกิจกรรมเกี่ยวกับบุตรพนักงาน
รูปแบบกิจกรรม : กําหนดกลุม เด็กที่เปนบุตรพนักงาน โดยมีกิจกรรมคือ
การประกวดระบายสี กิจกรรมเรียนรองเพลง เลน
เกมส กิจกรรมทําสมุดไดอารี่ และการถายรูปคู
ศิลปน
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความพึงพอใจของเด็กผานผูปกครอง ตลอดจน
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางพนักงาน
และองคกร
กิจกรรมไหวพระเกาวัด
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานพุทธศาสนา ใหเกิดความ
เชื่อมั่นตอองคกรและเกิดมงคลในชีวิต
รูปแบบกิจกรรม : ประชาสัมพันธงานและรูปแบบกิจกรรมกําหนดการ
พรอมทัง้ เสนทางการไหวพระใหพนักงานทราบ
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ความพึงพอใจของพนักงาน เสริมสรางสุขภาพใจ
ให พ นั ก งาน ตลอดจนส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมใหเกิดขึ้นในวัฒนธรรมขององคกรมาก
ขึ้น
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10. การควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเสริ ม สร า งการควบคุ ม ภายใน ให มี ค วามเพี ย งพอ และ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหเกิดความเสียหาย หรือ
นํ า ไปหาประโยชน โ ดยมิ ช อบ โดยมีฝ า ยตรวจสอบกลางเป น หน ว ยงานทํ า หน า ที่ต รวจสอบการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบกลางมีความเปนอิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และการตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดวยตนเอง สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว

หนา 118

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTN

11. รายการระหวางกัน
รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางกัน ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
กันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
และ 2550 ขอ 4 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯ
แลวมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขโดยทั่วไปและเปนไปตามปกติของ
การดําเนินธุรกิจ
ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังตอไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ความสัมพันธ
บจ. เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 18.70
ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการ และ ผูถือหุน รอยละ
14.35 ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และ เปนกรรมการและผูถือ
หุนรอยละ 14.03 ของบริษัทฯ
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ
14.50 ของ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และ เปนพีน่ องของ นาย
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุวฒ
ั น เชษฐโชติศักดิ์
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 14.29 ของบริษัทฯ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
เปนกรรมการและผูถือหุน รอยละ 18.43 ของบริษัทฯ
หมายเหตุ สัดสวนการถือหุน ของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในบริษทั ฯ เปนขอมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551
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11.1 ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
การกําหนดราคาของรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการใหเชา
ทรัพยสิน ไดกระทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมโดยอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขอื่น ๆ ไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตลาด โดยลักษณะของรายการระหวางกันประกอบไปดวย
11.1.1 การเชาอาคารสํานักงาน
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยได
ชําระคาเชาอาคารสํานักงาน คาบริการสวนกลาง คาสาธารณูปโภค และคาเชาและคาบริการอื่นๆ
ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด (ซึ่งถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน) เปนจํานวน 69.92 ลาน
บาท และ 69.28 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางจากบริษัท
ที่เชาพื้นที่อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ในอัตรา 287-297 บาทตอตารางเมตร สวนการเชาอาคารสตูดิโอ
และอาคารอื่นในบริเวณใกลเคียงนั้นมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม
(การคิดคาบริการแบบเหมารวม หมายถึง การคิดคาเชาและคาบริการรวมตออาคารทั้งหลังแทนที่จะ
คิดเปนตารางเมตร โดยคิดราคาตามสภาพของอาคารแตละอาคารที่ใหเชา) ซึ่งอัตราดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริเวณใกลเคียงกับบริษัท ซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา
400-650 บาทตอตารางเมตร ในสวนของการคิดคาสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดวยคาไฟฟาและคา
น้ําประปานั้น จะใชหลักการกําหนดราคาจากตนทุนบวกเพิ่มรอยละ 10 และเรียกเก็บตามอัตราสวน
พื้นที่เชา (เฉลี่ยประมาณ 3-5 บาทตอหนวยสําหรับคาไฟฟา และ 15-18 บาทตอหนวย สําหรับคา
น้ํา)
อยางไรก็ดี อาคารสํานักงานที่ทางบริษัท ไดทําการเชาชวงตอจากบริ ษัท เชษฐโชติศัก ดิ์
จํากัด (ตามรายละเอียดในตารางที่ 11.1.1 ขอ 5 และ 6 ซึ่งอยูในบริเวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักดิ์
2) เปนอาคารที่ทางบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ไดทําการเชาตอมาจากกรรมการของบริษัท และ
นํามาปรับปรุงพื้นที่ลักษณะการใชงานจากบานทาวนเฮาส มาเปนอาคารสํานักงาน พรอมใหบริการ
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตางๆ และคิดคาเชา/คาบริการในอัตราเหมารวม โดยมี
อัตราเฉลี่ยประมาณ 241 บาทตอตารางเมตร (คํานวณจากคาเชา/คาบริการที่คิดในอัตราเหมารวม
หารพื้นที่ใชสอยโดยประมาณของอาคาร) ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวา อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 ซึ่งอัตรา
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียดที่เปรียบเทียบตามวรรคกอน อนึ่ง สาเหตุหลักที่บริษัท
ทําการเช าชวงตอจากบริษัท เชษฐโชติศัก ดิ์ จํากัด นั้น เนื่องจากบริษัท ดังกลาวมีความชํา นาญ
เชี่ยวชาญในการบริหารสํานักงานเชาไดดี
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โดยสัญญาเชาทีท่ ํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 11.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน

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

ผูใหเชา / ผูเชาชวง

ผูเชา

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อารเอส
บมจ. อารเอส
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย
บมจ. อารเอส
บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต
แมเนจเมนท
บจ. บลูแฟรรี่

พื้นที่ (ตรม.)

คาไฟฟาและคา
คาเชา
น้ําประปา
ระยะเวลาของสัญญาเชา
คาบริการ /
ป 2550
ป 2551
เดือน
เริ่ม
สิ้นสุด ( * )
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

อนุมัติรายการโดย (**)

4,146
3,965
1,410
445

1.22
1.16
0.42
0.13

3.81
4.29
1.45
0.30

3.50
4.01
1.51
0.44

เม.ย. 49
เม.ย. 49
ต.ค. 49
พ.ค. 50

มี.ค. 52
มี.ค. 52
มี.ค. 52
มี.ค. 52

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

1,292

0.37

0.99

1.24

ก.ค. 50

ก.ค. 53

ดําเนินการโดยฝายจัดการ (***)

310

0.09

0.22

0.35

ธ.ค. 51

ก.ค. 53

ดําเนินการโดยฝายจัดการ (***)

ก.พ. 52

อยูระหวางดําเนินการโดยฝาย
จัดการ (***)

320

0.10

-

-

ธ.ค. 51
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ตารางที่ 11.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน (ตอ)

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

ผูใหเชา / ผูเชาชวง

ผูเชา

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อารเอส
นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์ /
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์ /
บจ.เชษฐโชติศักดิ์ บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

พื้นที่ (ตรม.)

คาไฟฟาและคา
คาเชา
น้ําประปา
ระยะเวลาของสัญญาเชา
คาบริการ /
ป 2550
ป 2551
เดือน
เริ่ม
สิ้นสุด ( * )
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

อนุมัติรายการโดย (**)

(ราคาเหมารวม)

0.35

1.41

1.81

เม.ย. 49

มี.ค. 52

คณะกรรมการ

(ราคาเหมารวม)

0.14

0.52

0.48

เม.ย. 49

มี.ค. 52

คณะกรรมการ

(ราคาเหมารวม)

0.17

0.33

0.26

เม.ย. 49

มี.ค. 52

คณะกรรมการ

หมายเหตุ
* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชาดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)
** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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11.1.2 การเชาที่ดิน
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยได
ชําระคาเชาที่ดิน ใหแก บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด เปนจํานวนเงิน 5.44 ลานบาท และ 6.29 ลาน
บาท ตามลําดับ
บริษัทยอยไดมีการเชาที่ดินจากบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาสราง
อาคารสํานักงาน โดยอาคารสํานักงานดังกลาวมีการลงทุนคอนขางต่ํา และมีลักษณะเพียงชั้นเดียว
บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด คิดคาเชาที่ดินในอัตราตารางวาละ 150-200 บาท ซึ่งอัตรา
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาที่ดินในบริเวณใกลเคียง รายละเอียด
การเชามีดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 11.1.2 คาเชาที่ดิน
คาเชา/เดือน อนุมัติรายการ
ประเภท
1. ที่ดิน 500 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
2. ที่ดิน 1,609 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
3. ที่ดิน 404 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
4. ที่ดิน 52 ตรว.
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.

ผูใหเชา

ผูเชา

อายุของสัญญา ( * )

(บาท)

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บมจ. อารเอส

เม.ย. 49 - ก.พ. 52

75,000

บมจ. อารเอส

ส.ค. 51 - ก.ค. 54

204,600

บจ. ยาค

ก.ย.51 - ก.ค.54

82,500

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บมจ. อารเอส

ก.ค. 49 - มิ.ย. 52

86,000

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค

ธ.ค. 49 - มี.ค. 52

5,000

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

โดย
(**)

คณะกรรมการ
ดําเนินการโดย
ฝายจัดการ
(***)
ดําเนินการโดย
ฝายจัดการ
(***)
ดําเนินการโดย
ฝายจัดการ
(***)

หมายเหตุ
* สามารถตออายุของสัญญาเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา (การตออายุสัญญาเชา
ดังกลาว ไมเปนไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งตองมีการพิจารณาสัญญาใหมทุกครั้ง)
** รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดมีการอนุมัติรายการและเปดเผยขอมูลตามเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
*** สัญญาที่ดําเนินการโดยฝายจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไมถึงเกณฑที่ตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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11.1.3 การซื้อทรัพยสินถาวร
ไมมี
11.1.4 การค้ําประกัน
บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
จากธนาคารใหแก บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้
(ลานบาท)
บริษัท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

ค้ําประกันโดย

ณ 31/12/51

บมจ. อารเอส

427.00

บจ. อารเอส ไอ-ดรีม เอ็นเตอร
เทนเมนท
บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล
บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต
แมเนจเมนท

18.89
146.20

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
(ค้ําประกันเต็มจํานวน)
บมจ. อารเอส
(ค้ําประกันเต็มจํานวน)
บมจ. อารเอส
(ค้ําประกันเต็มจํานวน) (*)

หมายเหตุ : ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการค้ําประกันจากบริษัทฯ และบริษัทยอย
* ธนาคารผูใหสินเชื่อมีความประสงคใหบริษัทฯค้ําประกันเต็มวงเงิน เพื่อใหหลักประกันมีความ
นาเชื่อถือมากขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯไดมีการจัดการบริหารความเสี่ยงจากการค้ําประกันการ
กูยืมใหกับบริษัทในเครือที่มีสัดสวนการถือครองหุนไมถึง 100% โดยใหผูบริหารจัดการ และ/หรือ
ผูถือหุนสวนที่เหลือของบริษัทในเครือนั้นๆ ทําสัญญาค้ําประกันเงินกูอีกทอดหนึ่ง
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เกิด
ขึ้นกับบริษัทยอย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายการหลักๆ อันไดแก การเชาที่ดิน การ
เช าอาคารเพื่อใชเ ปนอาคารสํ านั ก งาน หรือเพื่อการดํ าเนินธุรกิจ และรายการค้ํ า ประกัน ซึ่ งเป น
รายการที่ดําเนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ
และผูท่เี กี่ยวของ การกําหนดราคา อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เปนการกําหนดตาม
ราคาที่สอดคลองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2551 แลว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัท
ยอย อันไดแก รายการซื้อขายสินคา หรือทรัพยสิน คาลิขสิทธิ์ การรับจางผลิต งานคอนเสิรตและ
กิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา คาบริการ และดอกเบี้ยเงินกู ฯลฯ ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป 2551 แลว มีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินตาม
ธุรกิจปกติ มีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ
11.3 มาตรการ หรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัท ฯ มีน โยบายในการทํา รายการระหวางกัน คื อ รายการระหวางกั น นั้น ตองอยูบน
พื้นฐานของความจําเปน ความสมเหตุสมผล และ เปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนไปในราคา และ เงื่อนไขที่ไมแตกตางกับรายการที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกัน และ ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานการอนุมัติ
จาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี โดย
กําหนดใหการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการ หรือ ผูถือหุน ซึ่งมีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิออก
เสี ย งลงคะแนน ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การใดๆ จะต อ งเป น ไปตามข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ งของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัทที่
เกี่ยวของกันตอไป เชน การเชาอาคารสํานักงาน การเชาที่ดิน และการค้ําประกันเงินกูของบริษัทใน
กลุมโดยกรรมการของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทํารายการกับบุคคลที่อาจ
ขัดแยงกัน ยกเวนในกรณีที่บริษัทฯ เห็นวาจะไดรับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเปนไปในราคาและเงื่อนไขที่
ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกําหนดใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่เปนรายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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12.

RSTO

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1 งบการเงิน
รายละเอียดขอมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ไดแสดงไว
ดังนี้
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2545-2548 ตรวจสอบโดย บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ในป 2549-2551 ตรวจสอบโดย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
รายงานผูสอบบัญชีดังกลาวในวรรคกอน ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินได
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551
(บาท)
รายการ

ป 2549
(ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม
ป 2550
(ตรวจสอบ)

ป 2551
(ตรวจสอบ)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

149,334,093
816,050,387
141,757,004
415,073,368
1,522,214,853

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

291,169,691
194,154,310
231,791,911
260,626,392
407,553,043
359,124,011
57,920,527 * 108,561,674 * 102,192,203
609,716,610
710,269,027
693,108,125
2,131,931,462
2,067,538,017
1,883,634,158

186,798,955
745,993,416
67,146,048
357,330,572
1,357,268,991

193,274,999
540,927,231
76,996,817
379,326,986
1,190,526,033
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบการเงินรวม (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551
(บาท)
รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย - อื่น ๆ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รายไดรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนอื่น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรร-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
หมายเหตุ *

ป 2549
(ตรวจสอบ)

ป 2550
(ตรวจสอบ)

ป 2551
(ตรวจสอบ)

158,989,133
357,342,038

394,214,268
410,480,966

592,090,713
277,280,891

6,845,427
85,349,207
354,152,144
962,677,948

8,687,324
84,797,291
236,621,783
1,134,801,632

8,612,072
83,669,352
297,394,604
1,259,047,631

32,871,369
2,014,967
34,886,336
997,564,284

28,723,491
955,724
29,679,215
1,164,480,846

19,506,480
99,700,000
5,706,979
124,913,459
1,383,961,091

700,000,000
700,000,000
297,522,591
409,440

900,000,000
700,000,000
204,201,092
6,230

900,000,000
700,000,000
204,201,092
(36,598)

5,575,472
105,933,975
1,109,441,478
24,925,700
1,134,367,178
2,131,931,462
65,633,960
(139,004,768)
(4,078,964)
(77,449,771)

(21,842,427)
(420,268,109)
882,364,896
483,896,385
20,692,275
15,776,683
903,057,171
499,673,067
2,067,538,017
1,883,634,158
78,879,552 * 143,359,766
(156,809,309) * (383,474,406)
115,394,618 * 246,590,683
37,464,862
6,476,044

จัดประเภทรายการใหมตามงบการเงินป 2551
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551
(บาท)
รายการ

งบการเงินรวม
ป 2550
(ตรวจสอบ)

ป 2549
(ตรวจสอบ)

ป 2551
(ตรวจสอบ)

รายได
รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล

1,136,865,149 *

908,325,512 *

757,877,392

รายไดธุรกิจโชวบิซ

561,383,951 *

509,400,514 *

591,657,333

รายไดธุรกิจภาพยนตร

231,470,039

296,334,369

118,180,313

รายไดธุรกิจกีฬา
รายไดธุรกิจสื่อ

-

*

30,602,495 *

214,954,675

1,126,269,798

685,220,595

644,619,757

22,120,646

26,804,582

16,813,750

รวมรายได

3,078,109,583

2,456,688,066

2,344,103,220

ตนทุนขายและผลิต

2,231,446,559

1,842,937,300

2,102,709,949

846,663,024

613,750,767

241,393,271

รายไดธุรกิจบริการและสนับสนุน

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

62,128,680

59,211,261 *

27,337,482

727,187,443

785,758,840 *

615,513,628

925,000

2,334,750

2,420,000

180,679,260

(115,131,563)

(349,202,875)

ดอกเบี้ยจาย

11,237,738

18,401,512

38,966,237

ภาษีเงินได

16,717,864

4,577,002

13,694,515

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

152,723,658

(138,110,077)

(401,863,627)

ขาดทุน(กําไร)สุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิในสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

1,939,044
154,662,703

16,436,704
(121,673,373)

3,437,945
(398,425,682)

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ณ มูลคาที่ตราไว 1 บาท

700,000,000

700,000,000

700,000,000

0.22

(0.17)

(0.57)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
ที่มา :

ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนํางบการเงินสําหรับป 2550 และ 2549 มาจัดประเภทรายการใหมตามโครงสรางรายไดของ
กลุมธุรกิจ
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินทีส่ ําคัญรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551
อัตราสวนทางการเงิน

2549

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

2550

2551

1.58
1.06
0.07
3.90
92.33
9.83
36.62
6.69
53.80
75.15

1.20
0.89
(0.09)
2.91
123.74
10.11
35.61
4.80
74.99
84.35

0.95
0.64
0.12
3.27
110.03
17.51
20.56
6.11
58.88
71.71

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

27.51%
3.85%
1.98%
4.93%
14.80%

24.98%
(7.00%)
2.35%
(4.84%)
(11.94%)

10.30%
(15.96%)
1.15%
(16.80%)
(56.81%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

7.75%
78.23%
1.57

(5.79%)
(21.84%)
1.20

(20.17%)
(154.81%)
1.20

0.88
11.05
0.25

1.29
(0.24)
(0.33)
67.89%

2.77
6.36
0.09
-

1.62
0.22

1.29
(0.17)

0.71
(0.57)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

ที่มา :

-

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญป 2549 คํานวณจากงบการเงินป 2549 ที่มีการจัดประเภทรายการใหมตามงบการเงินป
2550
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 12 นี้ไดจัดทําขึ้นจากผลประกอบการของ
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2550 และ 2549 เพื่อประโยชนในการแสดง
ภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท โดยไดมีการจัดแบงกลุมธุรกิจ ออกเปน 5 กลุม ไดแก
ธุรกิจเพลงและดิจิตอล ธุรกิจโชวบิซ ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกีฬา และธุรกิจสื่อ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ

12.2.1 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ
งบการเงินสําหรับสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2550 และ 2549 บริษทั มีรายได
ซึ่งสามารถจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ไดดังนี้
ป 2549
ประเภทรายได
กลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอล
กลุมธุรกิจโชวบิซ
กลุมธุรกิจภาพยนตร
กลุมธุรกิจกีฬา
กลุมธุรกิจสื่อ
กลุมธุรกิจบริการและสนับสนุน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
รวมรายได

ป 2550

ป 2551

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

1,136.8 36.2%
561.4 17.9%
231.5
7.4%
0.0%
1,126.3 35.9%
22.1
0.7%
3,078.1 98.0%
62.1
2.0%
3,140.2 100.0%

908.3 36.1%
509.4 20.2%
296.3 11.8%
30.6
1.2%
685.2 27.2%
26.8
1.1%
2,456.6 97.6%
59.2
2.4%
2,515.8 100.0%

757.9 32.0%
591.7 25.0%
118.2
5.0%
214.9
9.1%
644.6 27.2%
16.8
0.7%
2,344.1 98.8%
27.3
1.2%
2,371.4 100.0%

ที่มา : ฝา ยจั ด การของบริ ษัท ฯ ไดนํ า งบการเงิน สํ า หรับ ป 2550 และ 2549 มาจัด ประเภทรายการใหมต าม
โครงสรางรายไดของกลุมธุรกิจ
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งบการเงินสําหรับป 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบการเงินสําหรับป 2550 แสดงภาพรวมของ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
งบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงผลขาดทุนสุทธิ
จํานวน 398.4 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 276.7 ลานบาท ซึ่งแสดงผล
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 121.7 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักดังนี้
รายได
รายไดรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 2,371.4 ลานบาท ลดลงสุทธิ
จากป 2550 จํานวน 144.4 ลานบาท หรือรอยละ 5.7 สามารถอธิบายจําแนกตามกลุมธุรกิจตางๆ ได
ดังนี้
รายไดธุรกิจเพลงและดิจิตอล
ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจเพลงและดิจิตอลจํานวน 757.9 ลานบาท ลดลง
จากป 2550 จํานวน 150.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.6 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได
จากการจัดจําหนายสินคาเพลงลดลงสุทธิรอยละ 47.9 จากการลดลงของยอดขายแผนซีดี วีซีดี และ
ดีวีดี อยางไรก็ดี รายไดจากธุรกิจดิจิตอล เพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 หลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของสวนแบง
ที่ไดรับจาก Operator ที่ไดรับเพิ่มขึ้นรายเดือน และในปลายป 2552 สวนแบงรายไดจากการดาวน
โหลดแตละครั้งมีการปรับสัดสวนเพิ่มขึ้น (Revenue Sharing) รวมถึงจํานวนเพลงฮิตในการดาวน
โหลดก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกอนอีกดวย
ทั้ ง นี้ การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได ธุ ร กิ จ ดิ จิ ต อลยั ง ไม ส ามารถทดแทนรายได ที่ ล ดลงจากการ
จําหนายไดทันที
รายไดธุรกิจโชวบิซ
ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจโชวบิซ จํานวน 591.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550
จํานวน 82.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.2
รายไดธุรกิจโชวบิซ ประกอบดวย รายไดจากการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายได
จากการบริหารศิลปน และรายไดจากงานรับจางผลิต ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ มีงานรับจางผลิต และ
งานคอนเสิรต เพิ่มขึ้น โดยคอนเสิรตใหญๆ ในปนี้ ไดแก Summer Festival, คอนเสิรตคาราบาว,
Winter Music Festival, คอนเสิรตโปงลางสะออน, Film Mission Possible Live in Concert,
คอนเสิรตปาน ธนพร, คอนเสิรตบีม เปนตน
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รายไดธุรกิจภาพยนตร
ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจภาพยนตร 118.2 ลานบาท ลดลงจากป 2550
จํานวน 178.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.1 สาเหตุหลักมาจากจํานวนภาพยนตรที่เขาฉายในป
2551 นอยกวาป 2550 รวมถึงรายไดเฉลี่ยจากโรงภาพยนตร (Box-office) นอยกวาภาพยนตรที่ออก
ฉายในปกอน
ในป 2551 บริษัทฯ มีภาพยนตรที่ออกฉายในโรงภาพยนตร ทั้งสิ้น 4 เรื่อง ไดแกเรื่อง รัก
สยามเทาฟา, ดรีมทีม, เทวดาตกมันส และ Super แหบ-แสบ-สะบัด และภาพยนตรที่ฉายตอเนื่อง
จากปลายป 2550 มีจํานวน 1 เรื่อง ไดแก โปงลางสะดิ้ง ในขณะที่ป 2550 มีภาพยนตรออกฉาย 5
เรื่อง ไดแก ผีไมจิ้มฟน, เมลนรกหมวยยกลอ, รักนะ 24 ชั่วโมง, บานผีสิง และโปงลางสะดิ้ง
รายไดธุรกิจกีฬา
ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจกีฬา 215.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน
184.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 602.4 โดยรายไดในปนี้มาจากรายไดจากงานโครงการฟุตบอลยูโร
เปนหลัก อยางไรก็ดี ในปนี้บริษัทไดมีการขยายการลงทุนไปสูสนามฟุตบอลในรม (ผูเลน 7 คน)
ภายใตชื่อ “S-One” โดยเริ่มเปดดําเนินการเมื่อกลางป 2551 ซึ่งสนามฟุตบอลดังกลาว คอนขาง
ไดรับการตอบรับที่ดี ทั้งจากสปอนเซอร และผูมาใชสนาม
รายไดธุรกิจสื่อ
ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดในกลุมธุรกิจสื่อ 644.6 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 40.6
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.9
รายไดธุรกิจสื่อ ประกอบดวย รายไดจากสื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อโมเดิรนเทรด และสื่อ
สิ่งพิมพ
สาเหตุหลักของรายไดในกลุมธุรกิจสื่อที่ลดลง มาจากสื่อโทรทัศนรอยละ 28.1 จากการ
ลดลงของรายไดจากรายการละคร รวมถึงการลดลงของรายการเพลง เนื่องจากเปนรายการที่ไม
กอใหเกิดรายไดเทาที่ควร ทั้งนี้ รายไดสื่อสิ่งพิมพลดลงถึงรอยละ 71 เนื่องจาก บริษัทฯ ไดหยุด
ดําเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ตั้งแตกลางป 2551 เปนตนมา
อยางไรก็ดี ในป 2551 บริษัทฯ ไดมีการขยายตัวเต็มที่สําหรับสื่อโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนสื่อ
โฆษณาที่สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อได ณ จุดขาย อีกทั้ง ในดานราคาขายเฉลี่ยตอ Spot
ก็ไมสูงนักหากเทียบกับการโฆษณาในสื่ออื่นๆ จึงทําใหในปนี้บริษัทฯ สามารถบริหารรายไดไดเต็ม
ประสิทธิภาพในพื้นที่ขายโฆษณา
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สําหรับสื่อวิทยุในปนี้มีการลดจํานวนคลื่นลง 1 คลื่นจากปกอน แตรายไดลดลงเพียงรอยละ
5 เทานั้น เนื่องจากคลื่น Cool 93.0 FM ยังคงเปนคลื่นที่ครองอันดับ 1 ในกลุมของ Easy Lestening
(จากผลสํารวจของ Nielsen Research) จึงเปนผลใหรายไดยังคงเติบโตอยางตอเนื่องจากปกอน

ตนทุน คาใชจายขายบริหาร อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และ อัตรา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ตนทุนขายและผลิตสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 2,102.7 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 259.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนงานโครงการฟุตบอลยูโร
จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวในชวงครึ่งปแรกเปนผลใหรายไดจากการโฆษณาไมเปนไปตาม
เปาหมายที่คาดการณไว ขณะที่ตนทุนผลิตงานบางโครงการมีตนทุนที่สูง จึงทําให อัตรากําไรขั้นตน
สําหรับป 2551 ลดลงจากปกอน ถึงรอยละ 14.7 (ป 2551 มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 10.3 และป
2550 มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 25.0)
คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 610.3
ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 175.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.3 ซึ่งมาจากการบริหาร
จัดการคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปนี้ ไดแก คาใชจายสงเสริมการขาย คาใชจายใน
การบริหารจัดการคลังสินคา และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
จากภาพรวมดังกลาวขางตน เปนผลใหปนี้บริษัทมีอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ รอยละ (16.8)
อนึ่ง บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ดังนี้
ป 2550 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวน
ไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท เพื่อใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวา
บริ ษัท ไดบันทึ ก บัญชีเ งิ นลงทุ น ในบริษั ทย อยตามวิ ธีราคาทุน มาโดยตลอด เปน เหตุ ให กําไรสุ ท ธิ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 55.3 ลานบาท ( 0.08 บาทตอหุน) และ
กําไรสะสมยกมาตนป 2550 และ 2549 ลดลง จํานวนเงิน 115.5 ลานบาท และ 170.9 ลานบาท
ตามลําดับ
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อยางไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่
เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานัน้ ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํา
งบการเงินรวมและปจจัยพืน้ ฐานการทําธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
12.2.2 ฐานะการเงิน
12.2.2.1

สวนประกอบของสินทรัพย

ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2551 บริษัทฯมีสิน ทรัพ ยรวมทั้ง สิ้ น 1,883.6 ลา นบาท โดยแบ ง
สัดสวนเปน สินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 63.2 และ สินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 36.8
สินทรัพยรวมป 2551 ลดลงจากป 2550 รอยละ 8.9 มีสาเหตุหลักจากลูกหนี้การคา และ
รายไดคางรับ ลดลงรอยละ 19.4 ซึ่งมาจากการรับชําระหนี้ที่คางนาน และจากการลดลงของรายได
จากการจัดจําหนายธุรกิจเพลง การลดลงของสินทรัพยไมมีตัวตนจากการตัดจําหนายลิขสิทธิ์เขา
ตนทุนผลิตเมื่องานเกิดขึ้นแลว
อยางไรก็ดี การลดลงดังกลาวสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร อุปกรณ รอยละ 19.4
จากการขยายการลงทุนในสนามฟุตบอล (“S-One”) เปนหลัก
12.2.2.2

คุณภาพของสินทรัพย

ลูกหนี้การคา
ยอดลูกหนี้การคาสําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551, 2550 และ 2549 แยก
ตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :-
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ป 2549
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ

608.1

ป 2550
488.7

(ลานบาท)
ป 2551
358.4

คางชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป

106.2
207.4
153.5
63.2
31.1
12.3
48.2
5.2
33.0
44.9
85.9
57.3
870.6
818.3
614.5
รวม
(54.5)
(72.3)
(73.6)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
816.1
746.0
540.9
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้การคาของบริษัทฯโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคาจากกิจกรรมการคาปกติ ซึ่งบริษัทฯ
อาจมีขอตกลงในการเรียกเก็บลวงหนาบางสวน หรือ ใหเครดิตเทอมซึ่งโดยเฉลี่ยอยูในระยะเวลา
60 - 90 วัน ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาหรือบริการที่ให ทั้งนี้ ระยะเวลาการคางชําระของลูกหนี้โดย
สวนใหญเปนไปตามระยะเวลาการใหสินเชื่อของบริษัทฯ ยกเวน ลูกหนี้ในสวนของงานที่มาจากทาง
ราชการ ซึ่งจะเรียกเก็บไดชากวาระยะเครดิตเทอมที่ใหเนื่องมาจากระบบงานของทางราชการ แต
อยางไรก็ดี ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวคอนขางต่ํา

-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคา
เพิ่มขึ้นจํานวน 1.3 ลานบาท จากเดิม 72.3 ลานบาทในป 2550 เปน 73.6 ลานบาทในป 2551 โดย
บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ โดยใช วิ ธี ก ารพิ จ ารณามู ล หนี้ ข องลู ก หนี้ ร ายตั ว ที่ มี
แนวโนมจะมีปญหาในการจายชําระ และมีปญหาในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งมูลหนี้ที่จะนํามาใช
รวมในการพิจารณานั้นจะครอบคลุมถึงหนี้ทั้งหมดที่ลูกหนี้รายนั้นมีตอบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯได
มีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อยางเครงครัด และมีการทบทวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทุก
งวดบัญชีอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมูลคาสะทอนตามมูลหนี้ที่คาดวาจะ
ไดรับ
12.2.3 สภาพคลอง
12.2.3.1

กระแสเงินสด
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
6.5 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 143.4 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมลงทุน 383.5 ลานบาท และเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 246.6 ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเกิดจากการจายชําระคาลิขสิทธิ์และคาใชจายจาก
การดําเนินงานซึ่งเปนไปตามปกติทางการคา ในขณะที่เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนใหญ
เกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรซึ่งเปนผลมาจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สวนเงินสด
สุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
12.2.3.2

อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ
ป 2549

ป 2550

ป 2551

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.58

1.20

0.95

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.06

0.89

0.64

ถึงแมวา ในป 2551 บริษัทฯมีสภาพคลองในการบริหารงานลดลงจากป 2550 แต บริษัทฯ
ยังคงไมมีปญหาการขาดสภาพคลองในการดําเนินงาน เนื่องจากบริษัทฯสามารถหาแหลงเงินกูยืม
สํารองเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
12.2.4 แหลงที่มาของเงินทุน
12.2.4.1

หนี้สิน

หนี้สินรวมป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 18.8 สาเหตุหลักเกิดจากการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทฯมีหนี้สินรวมจํานวน 1,384.0 ลานบาท โดยหลักประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน และ เจาหนี้การคา ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ
12.2.4.2

สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนจํานวน 499.7 ลานบาท ลดลงจากป
2550 รอยละ 44.7 จากการขาดทุนจากผลการดําเนินงานในป 2551
ในระหวางป 2550 บริษัทฯโอนสวนเกินมูลคาหุน จํานวน 93.3 ลานบาท และทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวน 5.6 ลานบาท รวมเปนเงิน 98.9 ลานบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550
หนา 137

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

12.2.4.3

RSTO

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ป 2549

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.88

ป 2550
1.29

ป 2551
2.77

อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 จากการใชแหลงเงินทุน
ภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหารงานภายในบริษัทฯมากขึ้น

12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ไมมี
12.4 คาบริการวิชาชีพ
ก) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุมบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับป 2551 และ 2550 เปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 2.9 ลานบาท และ 2.7 ลานบาท
ข) บริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไมมี
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTP

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTQ

การรับรองความถูกตองของขอมูล
“ข า พเจ า ได ส อบทานข อ มู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ แ ล ว
และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัท และ บริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี
เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยาง
ถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัตติ ามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอผูสอบบัญชี และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว
ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง และ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล เปนผูลงลายมือชื่อ
กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กํากับ
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการ

2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

รองประธานกรรมการ

3. นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTQ

4. นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

กรรมการ

5. นายดามพ นานา

กรรมการ

6. นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ

กรรมการ

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

“ข า พเจ า ได ส อบทานข อ มู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ แ ล ว
และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว
ไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจา
ไดสอบทานแลว และ ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือ ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางพรพรรณ
เตชรุงชัยกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน”
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

RSTQ

ชื่อ

ตําแหนง

1. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2. พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิทยา ดานธํารงกูล

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการ
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

อายุ
54

ประเภทกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการ
2.

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ

สัดสวนการถือหุน (รอย
ละ)
14.29

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
46

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองประธานกรรมการ

คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
เปนพี่นองกับผูบริหารใน

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
2535-ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

การดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไมไดถือหุนโดย บมจ. อารเอส

บริษัท
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

ไมมี

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

Director Accreditation Program (DAP) ป 2546

กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

Director Certification Program (DCP) ป 2551

ไมมี

ลําดับที่ 2-3
18.43

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ความสัมพันธทาง

เปนพี่นองกับผูบริหารใน

2546-ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ 1 และ 3

2535-ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3.

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

43

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ปริญญาตรี

กรรมการ

คณะนิเทศศาสตร

14.03

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปนพี่นองกับผูบริหารใน

2546-ปจจุบัน

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ 1-2

ต.ค.46-มิ.ย.48

รองกรรมการผูจัดการ-ธุรกิจสื่อ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

-

2550 - ปจจุบัน

รองกรรมการผูอํานวยการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริหาร
4.

นายดนัยศิษฏ เปสลาพันธ

53

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

น.บ.ท.

กรรมการ

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

-

สํานักอบรมและศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

รองกรรมการผูอํานวยการ
5.

เนติบัณฑิตไทย

38

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

น.บ.

นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA)

กรรมการและกรรมการบริหาร

2540 - 2550

-

-

สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

สถิติศาสตรบัณฑิต

นายดามพ นานา

39

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ปริญญาโท

Master of Business Administration (MBA)

ปริญญาตรี

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

กรรมการ
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

เม.ย.47-ปจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ก.ค. 50-ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เม.ย. 46-พ.ค. 50

รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

ก.ย.2550-ปจจุบัน

1-30 มิ.ย. 50

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.

Financial Statements for Directors (FSD) ป 2551
Director Accreditation Program (DAP) ป 2551

-

-

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

ไมมี

ไมมี

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2551

ม.ค.2545 - ก.ย.2550

Senior Vice President

HSBC

Director Certification Program (DCP) ป 2551

ก.พ. 2550 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7.

นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
กรรมการอิสระ

68

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.

พลเอก ไพโรจน พานิชสมัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

61

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท

บัญชีบัณฑิต

-

-

Director Certification Program (DCP) ป 2550

ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2544 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

กลุมบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ กรุป จํากัด

Audit Committee Program (ACP)

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)

พาณิชยศาสตรบัณฑิต

2546 - ปจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2547

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546 - ปจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2545 - ปจจุบัน

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด

2535 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จํากัด

ม.ค. 2550 - ปจจุบัน
2549

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.)

กองบัญชาการทหารสูงสุด

Director Certification Program (DCP) ป 2550

โรงเรียนนายรอย

2548

ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก

กองทัพบก

Sandhurst U.K.

2543

ผูบัญชาการศูนยอํานวยการสรางอาวุธ กองทัพบก

กองทัพบก

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

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม

-

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ปริญญาตรี

ป 2548

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล ฮอสปตอล จํากัด
กรรมการ บริษัท โปลิฟารม จํากัด

ไมมี

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
9.

นายวิทยา ดานธํารงกูล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

46

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) ป 2550

Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปจจุบัน

รองศาสตราจารย ระดับ 9

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Director Certification Program (DCP) ป 2550

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปจจุบัน

อาจารยประจําสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549-2550

ผูอํานวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543-2544

ผูอํานวยการฝายอบรม

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

-

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10. นายยรรยง อัครจินดานนท

44

-

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

-

-

เม.ย. 2550 - ปจจุบัน

2547-2551

รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มี.ค. 47-ปจจุบัน

การตลาด

2544-2546

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ทราฟฟคคอรนเนอร โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

Senior Executive Vice President

JSL Co., Ltd

Directors Certification Program (DCP) ป 2546

ไมมี

ไมมี

บริษัท ไทย ยูนิค คอยล เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อื่นๆ

Directors Certification Program Class 27
Certified Professional Marketer (Asia/ Pacific)

11. นางมณฑิรา ลิมปนารมณ

51

-

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

2549-ปจจุบัน
2543-2548

-

ไมมี

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
นายเกรียงไกร
นายสุรชัย
นายสุวัฒน
นายดนัยศิษฏ
นางพรพรรณ
นายดามพ
เชษฐโชติศักดิ์
เชษฐโชติศักดิ์
เชษฐโชติศักดิ์
เปสลาพันธ
เตชรุงชัยกุล
นานา

1. บมจ. อารเอส
2. บจ. เค. มาสเตอร
3. บจ. อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร (เดิมชื่อ บจ. รักษเสียง)
4. บจ. บลูแฟรรี่ (เดิมชื่อ บจ. เรด เซลเลอร)
5. บจ. นิวส เจนเนอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. ร็อก สกิน)
6. บจ. อาร สยาม
7. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
8. บจ. ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท
9. บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท
10. บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
11. บจ. โพเอมา
12. บจ. อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น
13. บจ. อาวอง
14. บจ. ฟลมเซิรฟ
15. บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
16. บจ. เรด ดรามา
17. บจ. อารเอส อินสโตร มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว))
18. บจ. อะลาดิน เฮาส
19. บจ. นาคาเซีย
20. บจ. อาร.เอส.สตูดิโอ
21. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร
22. บจ. มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท (เดิมชื่อ บจ. สครีน เฮด)
23. บจ. อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท
24. บจ. อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท
25. บจ. อารเอส เฟรชแอร

หมายเหตุ
x ประธานกรรมการ
/ กรรมการ
// กรรมการบริหาร

x //

/ //

/ //

/

/ //

/ //

นายพิศิษฐ
ดัชณาภิรมย

พลเอกไพโรจน
พานิชสมัย

นายวิทยา
ดานธํารงกูล

/

/

/

นายยรรยง
อัครจินดานนท
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นางมณฑิรา
ลิมปนารมณ

บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กรรมการ 1)

บริษัท

กรรมการ 2)

บริษัทยอย
1. บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายยรรยง อัครจินดานนท

2. บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

3. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

4. บริษัท มรดก เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บจ. สครีน เฮด)

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

5. บริษัท เรด ดรามา จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

6. บริษัท อาวอง จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

7. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นางสาวอัจฉรา ลิ้มตระกูล

นายสุพรรณ เสือหาญ
นายคมสันต เชษฐโชติศักดิ์

8. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

9. บริษัท ยาค จํากัด (เดิมชื่อ บจ. ฟลมเซิรฟ)

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายดามพ นานา

10. บริษัท อารเอส อินสโตร มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว))

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

11. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

12. บริษัท อาร.เอส.สตูดิโอ จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

13. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

14. บริษัท บลูแฟรรี่ จํากัด (เดิมชื่อบจ.เรด เซลเลอร)

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นางภัทธิรา ปาลวัฒนวิไชย
นายวิญญลักษณ โสรัต
นายณรงค ซื่อทรัพยอนันต

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

15. บริษัท ไอเดีย เพาเวอร จํากัด

นายนพพร วาทิน

(เดิมชื่อ บจ. นิวส เจนเนอเรชั่น)

นายสุพรรณ เสือหาญ

16. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

17. บริษัท อาร.เอส. สปอรตมาสเตอร จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

(เดิมชื่อ บจ.รักษเสียง)

นายยรรยง อัครจินดานนท

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

18. บริษัท อาร สยาม จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

19. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายยรรยง อัครจินดานนท

20. บริษัท นาคาเซีย จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

21. บริษัท โพเอมา จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

22. บริษัท อารเอสไอ-ดรีม เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

23. บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายสุทธิศักดิ์ ประศาสนครุการ

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน
นายสมคิด อารยะสกุล
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

นายวิจิตร เกตุแกว
นายสันติภาพ เตชะวณิช
นายชาญ เกียรติศิลปน
นางอาภรณรัตน บุญไชย

24. บริษัท อารเอส เฟรชแอร จํากัด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางพรพรรณ เตชรุงชัยกุล

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์

นายวินิจ เลิศรัตนชัย

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

นางชณภา เชษฐโชติศักดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์

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

เอกสารแนบ 3
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