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ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
ด้้วยช่่องทางที่่�เข้้าถึึงทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย

เสริ ิมการเติิบโตของธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ
สู่่�การสร้้างรายได้้ที่่�หลายหลากและมั่่�นคงในอนาคต

ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ ปีี 2563

ธุุรกิิจอื่่�นๆ ปีี 2563

ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ ปีี 2564

ธุุรกิิจอื่่�นๆ ปีี 2564

2564

63%

1.7
ล้้านราย

RS Mall application

2563

Direct sale/Lifestar link

Offline

63%
และฐานความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์
ซึ่่�งเข้้าถึึงฐานประชากรกว่่า

มุ่่�งเน้้นสิินค้้าสุุขภาพ เพื่่�อตอบโจทย์์
Wellbeing partner

กว่่า

30

50

ล้้านคนทั่่�วประเทศ
SKU

พััฒนาโดย Lifestar เพื่่�อสุุขภาพคนไทย

เสริ ิมความสมบููรณ์์ของ Ecosystem ด้้วยพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

6
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ข้้อมููลการเงิินที่่�สำำ�คััญ
รายได้้รวม (ล้้านบาท)

กำำ�ไรขั้้�นต้้น (ล้้านบาท)

รายได้้รวมลดลงเล็็กน้้อย
แม้้ในสถานการณ์์ท้้าทาย
จากการเติิบโตของธุุรกิิจพาณิิชย์์
3,774

3,611

3,573

2563

53%

5%

50%

44%

2562

2564

2,006

1,769

363
2563

2564

ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
ROE

2,012

2562

8

2,382

2563

2,263

5%

2564

1,599

1,392

1,309

2562

2563

2564

10%

12%

2562

14%

528

4%

76%

127
2563

2564

ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นและสิินทรััพย์์ลดลงชั่่�วคราวจากผลกระทบจากสถานการณ์์โควิ ิด-19
ที่่�ส่่งผลต่่อผลประกอบการบริ ิษััทฯ

ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์

ธุุรกิิจพาณิิชย์์

อ่่อนตััวลงในระยะสั้้�น จากปััจจััยลบภายนอก
รวมทั้้� ง ค่่าใช้้ จ่่ ายในการขายและบริ ิหารที่่�
เพิ่่� ม ขึ้้� น จากการลงทุุ น สร้้ า งแบรนด์์ ข อง
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในปีีนี้้�

ลดลงจากรายได้้รวมของธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ
และเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์

1,591

2562

กำำ�ไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)

6%

ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 ที่่�
ยืืดเยื้้�อ ส่่งผลต่่อกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริ ิโภค

เม็็ดเงิินโฆษณาหดตััว รวมทั้้�งไม่่จััดกิิจกรรมหรื ือ
คอนเสิิร์์ตได้้

เร่่ ง เสริ ิมรายได้้ ด้้ ว ยช่่ อ งทางออนไลน์์ เพิ่่� ม ความ
หลากหลายผลิิตภััณฑ์์ สู่่�ตลาดใหม่่ที่่�เติิบโตสููง

พััฒนาคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ ขยายรายได้้สู่่�
แพลตฟอร์์มออนไลน์์

ผลตอบแทน
ของสิินทรััพย์์ (%)
ROA

21%
2562

13%
2562

28%

2563

6%

2564

18%

2563

4%

2564

1.7

อััตราหนี้้�สิินต่่อส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

1.0
2562

1.3

2564

2563
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

ด้้านความยั่่�งยืืน

“การกำำ�กัับกิิจการ”
“RS Self-Isolation Care Box หยิิบความห่่วงใยใส่่กล่่อง”

ร่่วมบรรเทาความเดืือดร้้อนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิ ิด-19 ด้้วยการจััดยาสารสกััดฟ้้าทะลายโจร แคปซููล ตราทองเอก และชุุด
อุุปกรณ์์และเวชภััณฑ์์ที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อส่่งต่่อให้้กัับผู้้�ป่่วยสีีเขีียวที่่�อาการไม่่รุุนแรง
ได้้ใช้้สำำ�หรัับ การกัักตััวแบบ Home Isolation จำำ�นวน 2,800 กล่่อง

มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณ เป็็นธรรม โปร่่งใส และ
ตรวจสอบได้้ ควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน ทั้้�งสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ให้้สามารถ
เติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน

“การกำำ�กัับกิิจการ”

“RS Mall ต่่อลมหายใจให้้โรงพยาบาลในชุุมชนทั่่�วไทย”
รายได้้ส่่วนหนึ่่�งจากทุุกๆ การสั่่�งซื้้�อสิินค้้ากัับ RS Mall ระหว่่าง วัันที่่� 1-30
กัันยายน 2564 จะถููกนำำ�ไปสมทบทุุนซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ให้้โรงพยาบาลที่่�
ขาดแคลน เพื่่�อส่่งต่่อความห่่วงใยให้้คนไทยทั่่�วประเทศในสถานการณ์์ยากลำำ�บาก
นี้้� ส่่งมอบแก่่โรงพยาบาล 5 แห่่ง

“อาร์์เอสกรุ๊๊�ปรวมพลััง ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ”
ประกาศเจตนารมย์์เข้้าร่่วม “สมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อ
ต้้านการทุุจริ ิต (CAC)” ซึ่่�งคาดว่่าจะผ่่านการรัับรองสถานะการเป็็นสมาชิิกภายใน
ปีี 2565

“AIS 5G x RS Mall เปิิดประสบการณ์์ห้้างทิิพย์์ ในยุุคโควิ ิด-19”
การพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้้า เพื่่�อตอบรัับพฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคยุุคใหม่่สไตล์์
New Normal ด้้วยการเปิิดตััวห้้างทิิพย์์ หรื ือร้้าน RS Mall เสมืือนจริ ิงบน
V-AVENUE ร่่วมกัับคู่่�ค้้าอย่่าง AIS 5G โดยรายได้้จากช่่องทางออนไลน์์
เติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 3 จากปีีก่่อนหน้้า

พร้้อมกัันนี้้� ได้้ทำำ�การประกาศนโยบาย “No Gift Policy” อย่่างเป็็นทางการแล้้ว
ในปีี 2564
โดยได้้มีีการให้้ความรู้้�และทำำ�แบบทดสอบความเข้้าใจให้้แก่่พนัักงานเก่่าและ
พนัักงานใหม่่ ร้้อยละ 100

“เศรษฐกิิจ”

“สิ่่�งแวดล้้อม”
“well u พลิิกวิ ิกฤติิ สร้้างโอกาส”
เปิิดโอกาสให้้ทุุกคนสามารถเป็็นเจ้้าของกิิจการได้้โดยไม่่ต้้องใช้้เงิินลงทุุน
ไม่่มีีค่่าสมััคร มีีทีีมงานแนะนำำ�การขาย ไม่่ต้้องสำำ�รองและจััดส่่งสิินค้้าด้้วยตนเอง
โดยสร้้างอาชีีพให้้ผู้้�คนไปแล้้วกว่่า 700 ราย

“Paper Merci..แยก แลก รัักษ์์”
จากการส่่งเสริ ิมให้้พนัักงานคััดแยกขยะต้้นทาง สู่่�การนำำ�กระดาษเข้้าสู่่�กระบวนการ
รี ีไซเคิิลไปแล้้วกว่่า 10,000 กิิโลกรััม ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ 4,000
กิิโลกรััม และลดการตััดต้้นไม้้ 100 ต้้น

“Voice Analytics เปลี่่�ยนเสีียงของลููกค้้า มาสู่่�นวััตกรรม”
การวิ ิเคราะห์์เสีียงของลููกค้้า เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงความต้้องการที่่�แท้้จริ ิง
นำำ�มาสู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมทางด้้านสิินค้้าและบริ ิการ พร้้อมเพิ่่�มโอกาส
ในการซื้้�อซ้ำำ��ได้้มากกว่่า 2 ครั้้�งต่่อไป

“RS Group Building อาคารเพื่่�อการประหยััดพลัังงาน”
การออกแบบอาคารที่่�นำำ�กระจกมาใช้้เป็็นวััสดุุหลัักมีีความเด่่นชััดในการใช้้ช่่อง
เปิิดและปิิดเป็็นจัังหวะ สะท้้อนสิ่่�งต่่างๆ กลมกลืืนกัับสภาพแวดล้้อม เปิิดให้้แสง
ธรรมชาติิเข้้ามาได้้เยอะที่่�สุุด ภายใต้้คอนเซปต์์ Open space เพื่่�อให้้ดููกว้้าง โปร่่ง
สบาย ไม่่อึึดอััด โดยมีีเป้้าหมายในการลดใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ร้้อยละ 5 จากปีีฐาน

ศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�บท 3 เรื่อ่� งการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
10
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

	ปีี 2564 นัับเป็็นอีีกปีีที่่�ผู้้�บริ ิโภคและภาคธุุรกิิจเผชิิญกัับความ
ท้้าท้้ายจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิ ิด-19 ที่่�รุุนแรงและ
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 ซึ่่�งได้้ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมในทุุก
ภาคส่่วน โดยกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจต่่างถููกจำำ�กััดภายใต้้มาตรการการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดเป็็นระยะเวลาหลายเดืือน และกระทบต่่อความ
เชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริ ิโภคให้้ระมััดระวัังในการจัับจ่่ายใช้้สอยมากขึ้้�น นอกจาก
นี้้� สถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้กลายเป็็นปััจจััยผลัักดัันให้้เกิิดพฤติิกรรมวิ ิถีี
ชีีวิ ิตใหม่่ (new normal) ของผู้้�บริ ิโภคในที่่�สุุด ทั้้�งการใช้้ชีีวิ ิตบนโลก
ออนไลน์์มากขึ้้�น รวมถึึงกระแสความห่่วงใยในสุุขภาพ ซึ่่�งถืือเป็็นโอกาส
และแต้้มต่่อสำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�สามารถปรัับตััวได้้ไวเพื่่�อตอบสนองต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวและสร้้างการเติิบโตให้้กัับธุุรกิิจได้้ในระยะยาว
� านมานัับเป็็นปีีแห่่งการลงทุุนของบริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กัด
ในปีีที่่ผ่่
ั
(มหาชน) เพื่่�อสร้้างรากฐานองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ และการสร้้างแบรนด์์ใหม่่ เพื่่�อเสริ ิมศัักยภาพการแข่่งขััน
ในการเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพ อีีกทั้้�งขยายกลุ่่�มเป้้าหมายสู่่�ตลาด
ใหม่่ที่่� มีี ศัั ก ยภาพการเติิ บ โตที่่� สูู ง ทั้้� ง ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ สริ ิมอาหารพรี ีเมีี ย ม
คอลลาเจน และผลิิตภัณ
ั ฑ์์เสริ ิมอาหารจากเมล็็ดกััญชง แบรนด์์ “well u”
เครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชัน
ั นััลดริ ิงก์์ แบรนด์์ “CAMU C” และผลิิตภัณ
ั ฑ์์สัตว์
ั เ์ ลี้้�ยง
แบรนด์์ “Lifemate” โดยยัั ง คงมุ่่� ง มั่่� น เพื่่� อ เป็็ น เพื่่� อ นผู้้�ดูู แ ลสุุ ข ภาพ
(Wellbeing Partner) ให้้กับ
ั ผู้้�บริ ิโภคทุุกเพศและวััย นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ
� อย่่างรวดเร็็วด้้วยการ
ยัังขยายระบบนิิเวศของธุุรกิิจให้้มีข
ี นาดใหญ่่ยิ่่�งขึ้้น
เข้้าลงทุุนในบริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 35 สู่่�การขยาย
รายได้้จากธุุรกิิจใหม่่ๆ ทั้้�งธุุรกิิจบริ ิหารสิินทรััพย์์ สิินเชื่่�อรายย่่อย และ
การจััดเก็็บหนี้้� เพื่่�อร่่วมใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรและจุุดแข็็งของแต่่ละ
บริ ิษััท และยัังได้้เข้้าลงทุุนใน บริ ิษััท โฟร์์ท แอปเปื้้�ล ในสััดส่่วนร้้อยละ 70
เพื่่�อยกระดัับการพััฒนาคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ให้้กัับกลุ่่�มอาร์์เอส รวม
ทั้้�งพััฒนาองค์์กรไปสู่่� Digital economy ซึ่่�งถืือเป็็นปีีที่่�บริ ิษััทฯ มีีการ
เติิบโตทั้้�งแนวตั้้�งและแนวราบอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี
	ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสอดรัับกัับกระแสดิิจิทั
ิ ล
ั บริ ิษััทฯ ได้้พัฒ
ั นา Popcoin
ซึ่่�งเป็็นสมาร์์ท มาร์์เก็็ตติ้้ง� แพลตฟอร์์ม ด้้วยเทคโนโลยีีบล็็อคเชน ที่่�เข้้า
มาช่่วยยกระดัับการทำำ�งาน สร้้ างโอกาสทางการตลาด และมอบสิิทธิิ
ประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด ทั้้�งผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์ สปอนเซอร์์
และผู้้�บริ ิโภค อีีกทั้้�งได้้เร่่งเสริ ิมรายได้้จากการพััฒนาช่่องทางออนไลน์์
ของทุุ ก หน่่วยธุุ ร กิิ จ ให้้ ส อดรัั บ เทรนด์์ พ ฤติิ ก รรมผู้้�บริ ิโภคในปัั จ จุุ บัั น
ด้้วยการพััฒนา RS Mall Application บนสมาร์์ทโฟนเพื่่�ออำำ�นวย
� รวมถึึงการพััฒนา
ความสะดวกให้้การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าง่่ายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้น
คอนเทนต์์ใหม่่ๆ ของธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเม้้นท์์เพื่่�อขยายไปยัังออนไลน์์
สตรี ีมมิ่่�งชั้้�นนำำ�ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ และจากการพยายามปรัับรููปแบบ
ธุุรกิิจให้้สอดรัับกัับความท้้าทายจากสถานการณ์์ภายนอกต่่างๆ ส่่งผลให้้
บริ ิษััทฯ ยัังคงมีีความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรที่่�ดีี โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ
มีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 3,573 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 127 ล้้านบาท
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	สำำ�หรัั บ ก้้ า วต่่อไป เรายัั ง คงเดิิ น หน้้ า ยกระดัั บ โมเดลธุุ ร กิิ จ
Entertainmerce ให้้ เ ติิ บ โตทุุ ก มิิ ติิ ทั้้� ง ธุุ ร กิิ จ คอมเมิิ ร์์ ซ และ
� านมา โดยธุุรกิิจ
เอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ ซึ่่�งเป็็นผลจากการลงทุุนพััฒนาในปีีที่่ผ่่
คอมเมิิ ร์์ ซ จะสร้้ า งการเติิ บ โตของยอดขายจากผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ต่่ างๆ ที่่�
พััฒนาและสร้้ างแบรนด์์ ซึ่่�งบริ ิษัั ทฯ มีีแผนในการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
ภายใต้้แบรนด์์เดิิมมากกว่่า 28 SKUs รวมถึึงสิินค้้าจากสารสกััดเมล็็ด
กััญชงและ CBD นอกจากนี้้� ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ จะสร้้างรายได้้จาก
การพััฒนาคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ในช่่องทางออนไลน์์ และจากการสร้้าง
� ลัับ
สิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั (NFT) รวมไปถึึงรายได้้จากกิิจกรรมและคอนเสิิร์ตที่่
์ ก

มาภายหลัังจากสถานการณ์์โรคระบาดคลี่่�คลายลง โดยจะมีี Popcoin
สมาร์์ท มาร์์เก็็ตติ้้�ง แพลตฟอร์์ม มาช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับกิิจกรรมต่่างๆ
และสร้้างสิิทธิิประโยชน์์รููปแบบใหม่่ๆ ให้้กับ
ั คอนเทนต์์ในอนาคต รวมทั้้�ง
ยัังมีีแผนงานร่่วมกัับ K-Pop ระดัับโลก เพื่่�อสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์และ
กิิจกรรมรูู ปแบบใหม่่ซึ่่�งจะช่่วยขยายฐานสู่่�ผู้้�บริ ิโภคที่่�มีีอายุุน้้อยลง ซึ่่�ง
การพััฒนาธุุรกิิจต่่างๆ มีีเป้้าหมายสู่่�การสร้้าง Seamless Customer
Experience และส่่งเสริ ิมให้้เกิิด Seamless Big Data ภายในกลุ่่�ม
บริ ิษััท
นอกเหนืือสร้้ างการเติิบโตของผลประกอบการแล้้ว บริ ิษัั ทฯ
ยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในมิิติิต่่างๆ ด้้วย
การนำำ�กรอบการทำำ�งานอย่่างยั่่�งยืืนมาผนวกรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผน
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจองค์์กร เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัั งและคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��อย่่างดีีที่่�สุุด ส่่งผลให้้บริ ิษััทฯ ได้้รัับคััดเลืือก
จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยให้้เป็็นหนึ่่�งในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน หรื ือ
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2564
ถืือเป็็นความภาคภููมิิใจของบริ ิษัั ทฯ ที่่�พร้้อมสร้้างความแข็็งแกร่่งทาง
เศรษฐกิิจอย่่างก้้าวกระโดด ควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้เราสามารถเติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
ในนามของคณะกรรมการบริ ิษัั ทฯ ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ลููกค้้า หน่่วยงานราชการ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ให้้
ความเชื่่�อมั่่�น และสนัับสนุุนบริ ิษัั ทฯ ด้้วยดีีเสมอมา รวมทั้้�งขอบคุุณผู้้�
บริ ิหารและพนัักงานทุุกท่่านที่่�ตั้้�งใจปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างดีีเยี่่�ยม และเผชิิญ
กัับทุุกสถานการณ์์แม้้ในช่่วงที่่�ท้้าทายที่่�สุุดของบริ ิษัั ทฯ ขอให้้มั่่�นใจว่่า
บริ ิษัั ทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และยึึดมั่่�นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตามหลัักบรรษัั ทภิิบาลที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างรากฐานองค์์กรให้้แข็็งแกร่่ง
ในการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
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Entertainmerce Model
ด้้วยจุุดแข็็งของธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซและธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์ ร่่วมสร้้างการเติิบโตผ่่านหลากหลายช่่องทาง
Multi-Platform โดยมีีการดำำ�เนิินงานแบ่่งเป็็น 3 ธุุรกิิจ ดัังนี้้�
1) ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ – Wellbeing Partner ของคนไทย ด้้วย

2) ธุุรกิิจมีีเดีีย - ด้้วยความชำำ�นาญและเชี่่�ยวชาญด้้านธุุรกิิจสื่่�อและ

ช่่องทางการจำำ�หน่่าย – RS Mall เป็็นผู้้�ทำำ�การตลาดและจััดจััด

สื่่�อโทรทััศน์์ – สถานีีโทรทััศน์์ช่่อง 8 ผู้้�นำำ�ทีีวี ีดิิจิิทััลด้้วยคอนเทนต์์

ทั้้�งออฟไลน์์ และออนไลน์์ เพื่่�อเข้้าถึึงทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย และพฤติิกรรม
การซื้้�อสิินค้้าของผู้้�บริ ิโภคที่่�แตกต่่าง โดยนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริ ิการ
�
ที่่�หลากหลายทั้้�งด้้านสุุขภาพ ความงาม แฟชั่่�น เครื่่องใช้้ไฟฟ้้า เครื่่�อง
ใช้้ภายในบ้้าน และอื่่�นๆ ทั้้�งจาก Lifestar และของพัันธมิิตร มากกว่่า
600 รายการ

ออนไลน์์ผ่่าน OTT Platform ชั้้�นนำำ� สอดรัับกัับไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริ ิโภค
ในยุุคดิิจิิทััล

นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์และบริ ิการเพื่่�อดููแลสุุขภาพของผู้้�บริ ิโภค และ
สร้้างการเติิบโตจาก Multi-Platform Commerce เพื่่�อเข้้าถึึงลููกค้้า
ด้้วยช่่องทางที่่�หลากหลาย และเปิิดสู่่�ตลาดใหม่่เพื่่�อขยายฐานรายได้้
โดยธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซแบ่่งออกเป็็น 2 ธุุรกิิจย่่อยดัังนี้้�

หน่่ายสิินค้้าและบริ ิการ ด้้วยช่่องทาง Multi-Platform Commerce

พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ – Lifestar เป็็นผู้้�ออกแบบและพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์

ที่่� มุ่่� ง เน้้ น สุุ ข ภาพและความงาม ด้้ ว ยนวัั ต กรรมที่่� ทัั น สมัั ย และเป็็ น
มาตรฐานสากล และด้้วยความเข้้าใจถึึงความต้้องการด้้านสุุขภาพ
พร้้อมศัักยภาพในการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์คุณ
ุ ภาพสููงที่่�แตกต่่างและตอบ
โจทย์์ จึึงสามารถสร้้าง Product champion ที่่�ติด
ิ ตลาดจากยอดขาย
ที่่�เติิบโตต่่อเนื่่�อง รวมถึึงขยายไปยัังตลาดใหม่่ๆ

14

บัันเทิิงมากกว่่า 40 ปีี ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์เป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญ
ของโมเดลธุุกิิจ Entertainmerce โดยแบ่่งตามประเภทย่่อยดัังนี้้�

คุุณภาพทั้้�ง รายการข่่าว รายการกีีฬา และละคร ซึ่่�งขยายสู่่�ช่่องทาง

� ีผู้้�ฟัังมากเป็็น
สื่่�อวิ ิทยุุ - COOL Fahrenheit 93 FM สถานีีวิ ิทยุุที่่มี
อัันดัับ 1 และขยายผ่่านช่่องทางออนไลน์์บนเว๊๊ปไซต์์รวมถึึงแอปพลิิ
เคชั่่�น Coolism

3) ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ - สร้้างสรรค์์ผลงานจาก 3 ค่่ายเพลง

ได้้แก่่ โรสซาวด์์ กามิิกาเซ่่ และอาร์์สยาม ด้้วยโมเดลธุุรกิิจ Music
Star Commerce และสร้้างรายได้้จาก Online Streaming ผ่่าน
แพลตฟอร์์มต่่างๆ รวมทั้้�ง การเข้้าลงทุุนในบริ ิษัั ท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล
จำำ�กััด ที่่�จะเข้้ามาพััฒนาและผลิิตคอนเทนต์์ออนไลน์์ และอีีเว้้นท์์ต่่าง
ชาติิ เพื่่�อขยายฐานลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ๆ และต่่อยอดธุุรกิิจดิิจิิทััลบนฐาน
ของธุุรกิิจเดิิมทั้้�งคอมเมิิร์์ซและเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์
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ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ช

ธุุรกิิจพาณิิชย์์ หรื ือ คอมเมิิร์์ซ ดำำ�เนิินการพััฒนาสิินค้้าและบริ ิการ รวมถึึงทำำ�การตลาด
และจััดจำำ�หน่่ายภายใต้้ 2 บริ ิษััทย่่อย ดัังนี้้�

LIFESTAR
บริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กัด
ั (“ไลฟ์์สตาร์์” ) เป็็นผู้้�พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และใช้้รููปแบบการว่่าจ้้างผลิิต Original Equipment Manufacturer
(OEM) เป็็ น หลัั ก เพื่่� อ ผลิิ ตสิิ น ค้้ า ทั้้� ง ด้้ า นสุุ ข ภาพและความงามด้้ ว ย
นวััตกรรมที่่�ทัันสมััย มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นมาตรฐานสากล ซึ่่�งตอบ
โจทย์์การดููแลสุุขภาพของผู้้�บริ ิโภค ด้้วยสิินค้้ารวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 30 รายการ
ที่่�ตอบโจทย์์ Innovative Wellness ในมิิติที่่
ิ �ต่่างกัันออกไปภายใต้้ 4
แบรนด์์หลััก ได้้แก่่

Lifemate ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มุ่่� ง ดูู แ ลสุุ ข ภาพกาย สุุ ข ภาพใจ

ของสััตว์์เลี้้�ยงแบบองค์์รวม ด้้วยอาหารสััตว์์ที่่�เน้้นวััตถุุดิิบคุุณภาพสููง
มาตรฐานสากลด้้วยคุุณภาพเทีียบเคีียงกัับผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับคน และ
ผลิิตภััณฑ์์ดููแลสุุขอนามััยเพื่่�อสััตว์์เลี้้�ยง

Vitanature+ เน้้ น ส่่วนผสมสารสกัั ด สมุุ น ไพรจากทั่่� ว โลก เพื่่� อ
บำำ�รุุงสุุขภาพ สำำ�หรัับผู้้�บริ ิโภคที่่�เน้้นการดููแลตััวเองด้้วยวิ ิถีีธรรมชาติิ
ด้้วยเทคโนโลยีีการสกััดเฉพาะที่่�แตกต่่างจากแบรนด์์อื่่�น

well u ชููส่่วนผสมหลัักจากนวััตกรรม ผสานด้้วยวััตถุดิ
ุ บ
ิ ธรรมชาติิเพื่่�อ
การดููแลสุุขภาพองค์์รวม ตอบโจทย์์ผู้้�บริ ิโภครุ่่�นใหม่่
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CAMU C เครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชัันนััล ดริ ิงค์์ ที่่�นำำ�เสนอนวััตกรรมและคุุณ
ประโยชน์์จากธรรมชาติิที่่�เหนืือกว่่า เพื่่�อเติิมเต็็มสุุขภาพที่่�สมบููรณ์์ให้้ผู้้�
บริ ิโภคเฉพาะด้้าน เสริ ิมความพร้้อมในการใช้้ชีวิี ิตประจำำ�วัน
ั ให้้คนยุุคใหม่่ 

ในปีี 2564 ไลฟ์์สตาร์์ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เพื่่�อตอบโจทย์์
กลุ่่�มคนรัักสุุขภาพและสถานการณ์์โควิ ิด-19 ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การใช้้ชีีวิ ิตรูู ป
แบบใหม่่ (New normal) ดัังนี้้�
	 • ผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารคอลลาเจน แบรนด์์“well u” เป็็น
คอลลาเจนระดัับพรี ีเมีียมด้้วยนวััตกรรมส่่วนประกอบหลััก 6 ชนิิดซึ่่�ง
ช่่วยดููแลครบทั้้�งผม ผิิวพรรณ และกระดููกและข้้อต่่อ
	 • เครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชัันนััล ดริ ิงค์์ แบรนด์์ “CAMU C” เป็็นเครื่่�อง
ดื่่�มน้ำำ��ผลไม้้ผสมคามูู คามูู วิ ิตามิินซีีสููง 200% และวิ ิตามิินบีี 12 มุ่่�งเข้้า
สู่่�ตลาดแมส เน้้นจุุดขายด้้านสุุขภาพ สอดคล้้องกัับแนวโน้้มความใส่่ใจ
สุุขภาพของผู้้�บริ ิโภคในปััจจุุบััน
 	
• ยาสมุุนไพรสารสกััดฟ้้าทะลายโจร แบรนด์์ “ทองเอก” ซึ่่�งมีี
สรรพคุุณช่่วยลดไข้้ และได้้รัับความนิิยมในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโควิ ิด-19
 	
• อาหารสััตว์์เลี้้�ยงสำำ�หรัับสุุนััขและแมว แบรนด์์ “Lifemate”
ในระดัับ Upper Standard ด้้วยผลิิตภััณฑ์์มากกว่่า 54 SKUs ซึ่่�ง
ให้้ความใส่่ใจกัับสุุขภาพของสััตว์์เลี้้�ยงแต่่ละชนิิดโดยเฉพาะ ด้้วยสููตรที่่�

เหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละสายพัันธ์์ ช่่วงวััย และกิิจกรรม
	 • อาหารเสริ ิม มััลติิ ออยล์์ พลััส น้ำำ�มั
� ันเมล็็ดกััญชง ภายใต้้
แบรนด์์ “well u” ช่่วยเสริ ิมสร้้างระบบภููมิิคุ้้�มกัันและดููแลสุุขภาพแบบ
องค์์รวม และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการนอน
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RS MALL
บริ ิษัั ท อาร์์ เอส มอลล์์ จำำ�กััด (“อาร์์ เอส มอลล์์”) เป็็นผู้้�บริ ิหารช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และบริ ิการ ซึ่่�งเน้้นสิินค้้าเพื่่�อส่่งเสริ ิม
สุุขภาพ และคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีี พร้้อมมุ่่�งมั่่�นเป็็น “Wellbeing Partner” ของทุุกคน ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายทั้้�งเพื่่�อสุุขภาพ ความงาม แฟชั่่�น
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า เครื่่�องใช้้ภายในบ้้าน และอาหารสััตว์์ ทั้้�งจากไลฟ์์สตาร์์ และพัันธมิิตร รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 600 รายการ โดยมีีช่่องทางจำำ�หน่่ายรููปแบบ
Multi-platform commerce

	ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 ส่่งผลให้้พฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป และปรัับตััวเข้้าสู่่�วิ ิถีีใหม่่ (New Normal)
บริ ิษััทฯ จึึงขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ โดยเปิิดช่่องทาง RS Mall แอปพลิิเคชััน บนสมาร์์ทโฟนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
� และเปิิดตััวร้้าน RS Mall บน V-AVENUE BY AIS 5G ที่่�สร้้างประสบการณ์์ในการช้้อปปิ้้�งเสมืือนจริ ิงให้้
ให้้การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าง่่ายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้น
กัับลููกค้้า นัับเป็็นการขยายช่่องทางการขายเข้้าสู่่�ตลาดใหม่่ เพื่่�อตอบโจทย์์ความเป็็น “Wellbeing Partner” ของคนไทย ส่่งผลให้้ ณ สิ้้�นปีี 2564
รายได้้จากช่่องทางออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 9% ของยอดคอมเมิิร์์ซรวม

Mass Market
Online

Others

5%

12%

9%

รายได้้แบ่่ง
ตามช่่องทาง
การขาย

แบ่่งเป็็นช่่องทางออฟไลน์์ ได้้แก่่ ช่่องทางทีีวิ ิดิิจิทั
ิ ล
ั ทั้้�งผ่่านช่่อง
8 และช่่องพัันธมิิตร ช่่องอาร์์เอส มอลล์์ ผ่่านทีีวี ีดาวเทีียม รวมทั้้�งบริ ิการ
ผ่่านทีีมเทเลเซลล์์ที่่�มีีมากกว่่า 500 คน

18

	สำำ�หรัับช่่องทางออนไลน์์ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ www.rsmall.co.th,
LINE Official Account @RS Mall, RS Mall application และ
Coolism Application รวมถึึงจำำ�หน่่ายผ่่านแพลตฟอร์์ มออนไลน์์
ชั้้�นนำำ�อื่่�นๆ ทั้้�ง Shopee และ Lazada ส่่งผลให้้ปััจจุุบััน อาร์์เอส มอลล์์
มีีฐานลููกค้้ามากกว่่า 1.7 ล้้านราย

รายได้้แบ่่ง
ตามหมวดหมู่่�
ผลิิตภััณฑ์์

86%

88%

Enhanced Offline

Health
& Beauty
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ธุุรกิิจมีีเดีีย

ด้้วยความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจสื่่�อและบัันเทิิงมากกว่่า 40 ปีี จึึงเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญของเอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซ
โมเดล โดยสามารถแบ่่งตามประเภทย่่อยได้้ดัังนี้้�

CH8
� โทรทััศน์์ สถานีีโทรทััศน์์ “ช่่อง 8” เป็็นหนึ่่�งในสถานีีโทรทััศน์์
สื่่อ
ชั้้�นนำำ�ของไทยซึ่่�งโดดเด่่นด้้วยคุุณภาพของคอนเทนต์์ และฐานผู้้�ชมกว่่า 8
ล้้านคนทั่่�วประเทศ ภายใต้้คอนเซปต์์ “ใครๆ ก็็ดููช่่อง 8 กดเลข 27” ด้้วย
รููปแบบรายการที่่�ตอบโจทย์์กลุ่่�มผู้้�ชมโทรทััศน์์ส่่วนใหญ่่ของประเทศ ช่่อง
8 เป็็นฟรี ีทีีวี ีที่่�เข้้าถึึงฐานผู้้�ชมที่่�กว้้างหลากหลายเพศและวััย โดยดำำ�เนิิน
กลยุุทธ์์ “เก้้าอี้้�สี่่�ขา” เพื่่�อสร้้ างการเติิบโตของธุุรกิิจด้้วยรายได้้จาก 4
ช่่องทาง ได้้แก่่ รายได้้โฆษณาจากลููกค้้าภายนอก รายได้้การขายโฆษณา
จากอาร์์เอส มอลล์์ รายได้้ลิิขสิิทธิ์์�คอนเทนต์์ทั้้�งเดิิมและผลิิตใหม่่ และ
รายได้้การขายพ่่วงการทำำ�อีีเว้้นท์์

แม้้ว่่าสถานการณ์์โควิ ิด-19 ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมาได้้ส่่งผลให้้
อุุตสาหกรรมโฆษณาหดตััว แต่่ทางช่่อง 8 ยัังคงเติิบโตได้้ในระดัับสููงกว่่า
� ลากหลายเพื่่�อเข้้าถึึงผู้้�ชม
อุุตสาหกรรม โดยเน้้นการวางผัังคอนเทนต์์ที่่ห
ที่่�แตกต่่างในแต่่ละช่่วงเวลาของวััน ประกอบกัับการยกระดัับคอนเทนต์์
ทั้้�ง 3 ประเภทหลััก ได้้แก่่รายการข่่าว รายการกีีฬา และละคร นอกจาก
นี้้� บริ ิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นรายได้้จากการขายคอนเทนต์์ไปยัังแพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศสอดรัับกัับพฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคใน
ปััจจุุบััน อาทิิ WeTV และ AIS PLAY
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COOLISM
	สื่่� อ วิ ทยุ
ิ ุ – สถานีีคูู ล ฟาเรนไฮต์์ ออกอากาศผ่่านคลื่่� น
ความถี่่� วิ ิทยุุ FM 93.0 MHz และผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ที่่� www.
COOLISM.net รวมถึึงแอปพลิิเคชั่่�นคููลลิิซึ่่�มบนสมาร์์ ทโฟน โดยมีี
ผู้้�ฟัั ง ทุุ ก ช่่องทางรวมกัั น กว่่า 3.7 ล้้ า นรายต่่อเดืื อ น ด้้ ว ยแนวคิิ ด
“Music Lifestyle Content” ซึ่่�งดำำ�เนิินรายการด้้วยทีีมคููลเจมืืออาชีีพ
ที่่�มีเี อกลัักษณ์์เฉพาะตััว และจััดกิิจกรรมที่่�ตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ของกลุ่่�ม
คนทำำ�งานรุ่่�นใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ได้้รัับความนิิยมเป็็นสถานีีวิ ิทยุุ
อัันดัับ 1 มาเกืือบ 2 ทศวรรษ สถานีีคููลฟาเรนไฮต์์ ออกอากาศผ่่าน
คลื่่�นความถี่่�วิ ิทยุุ FM 93.0 MHz และผ่่านช่่องทางออนไลน์์ที่่� www.
COOLISM.net รวมถึึงแอปพลิิเคชั่่�นคููลลิิซึ่่�มบนสมาร์์ ทโฟน โดยมีี
ผู้้�ฟัังทุุกช่่องทางรวมกัันกว่่า 4 ล้้านรายต่่อเดืือน ด้้วยแนวคิิด “Music
Lifestyle Content” ซึ่่�งดำำ�เนิินรายการด้้วยทีีมคููลเจมืืออาชีีพที่่�มีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว ส่่งผลให้้ได้้รัับความนิิยมเป็็นสถานีีวิ ิทยุุอัันดัับ 1
มาเกืือบ 2 ทศวรรษ โดยปััจจุุบัันได้้มุ่่�งเน้้นขยายฐานกลุ่่�มผู้้�ฟัังไปยัังกลุ่่�ม
คนรุ่่� นใหม่่ที่่�เติิบโตมาพร้้ อมกัับโลกดิิจิิทััล ผ่่านสตรี ีมมิ่่�งแพลตฟอร์์ ม
ต่่างๆ และการจััดกิิจกรรมที่่�ตอบสนองไลฟ์์สไตลของกลุ่่�มคนทำำ�งาน
รุ่่�นใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีกิจ
ิ กรรมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะ อาทิิ COOL
Outing (คููล เอาท์์ติ้้�ง) และ Ink Eat All Around (อิ๊๊�งค์์ อีีท ออล
อะราวด์์) เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตามในปีี 2564 การจััดกิิจกรรมดัังกล่่าวได้้
รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โรคระบาดที่่�รุุนแรงและยืืดเยื้้�อตลอดทั้้�ง
ปีี โดยแผนการจััดกิิจกรรมต่่างๆ จะกลัับมาดำำ�เนิินได้้อีีกครั้้�งหลัังจาก
สถานการณ์์โควิ ิด-19 คลี่่�คลาย
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ประเภทธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงาน

ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ

RS MUSIC

POPCOIN

ธุุรกิิจเพลง
ธุุ ร กิิ จ เพลงของอาร์์ เ อส มีีประเภทของเพลงที่่� ห ลากหลาย
ครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกกลุ่่�ม ทุุกช่่วงอายุุ โดยดำำ�เนิินงาน ภายใต้้ 3 ค่่าย
เพลง ได้้แก่่ Rsiam (อาร์์สยาม) RoseSound (โรสซาวด์์) และ Kamikaze
� ความสามารถ และมีีศัักยภาพเพื่่อ
�
(กามิิกาเซ่่) ด้้วยศิิลปิินนัักร้้องในสัังกััดที่่มีี

สื่่�อออนไลน์์ และ Popcoin สมาร์์ท มาร์์เก็็ตติ้้�ง แพลตฟอร์์ม
บริ ิษัั ทฯ เข้้าร่่วมลงทุุนร้้อยละ 70 ในบริ ิษัั ท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล
จำำ�กััด (โฟร์์ ท แอปเปิ้้�ล) ที่่�ปรึ ึกษาและเอเจนซี่่�ด้้านการตลาดออนไลน์์
ซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญในการจััดหา ผลิิตคอนเทนต์์และอีีเว้้นท์์ต่่างชาติิ
(International Content & Event) ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการสร้้ าง
และพััฒนา Key Opinion Leader (KOL) รวมถึึงอิินฟลููเอนเซอร์์
(Influencer) โดยโฟร์์ท แอปเปิ้้�ลได้้เข้้ามาเป็็นฟัันเฟืืองหลัักเพื่่�อวาง
กลยุุทธ์์การพััฒนาคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ให้้กัับกลุ่่�มอาร์์ เอส ช่่วยเติิม

ต่่อยอดเอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซ โมเดล ด้้วยการเสริ ิมรายได้้จากการขายสิินค้้า
ต่่างๆ ผ่่านธุุรกิิจคอมเมิิร์ซ
์ อีีกทั้้�งยัังสร้้างรายได้้จากสปอนเซอร์์จากแบรนด์์
ต่่างๆ ซึ่่�งมีีความต้้องการใช้้เพลงและศิิลปิินเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนการ
ตลาดสำำ�หรัับทั้้�งผลิิตภััณฑ์์และบริ ิการ

� ย
ด้้วยพฤติิกรรมผู้บ
้� ริ ิโภคที่่นิ
ิ มฟัังเพลงผ่่านสตรี ีมมิ่่�งแพลตฟอร์์มต่่างๆ ใน
ยุุคดิิจิิทััล บริ ิษััทฯ จึึงได้้ขยายช่่องทางรายได้้จากลิิขสิิทธิ์์�เพลงผ่่านสตรี ีม
มิ่่�งแอปลิิเคชั่่�นชั้้�นนำำ� ได้้แก่่ Apple Music Jook และ Spotify รวมทั้้�ง
� ริ ิษััทฯ มีีฐาน
พััฒนาและผลิิตคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่บนโซเชีียล มีีเดีีย ที่่บ

แฟนคลัับติิดตามอยู่่�มากกว่่า 40 ล้้านบััญชีี ส่่งผลให้้ธุุรกิิจเพลงยัังมีีราย
ได้้ที่่�เติิบโตจากช่่องทางออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
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เต็็ม Ecosystem ของบริ ิษััทฯ ภายใต้้เอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซ โมเดล ให้้มีี
ความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริ ิษัั ท โฟร์์ ท แอบเปิ้้� ล จำำ�กัั ด ยัั ง เป็็ น ผู้้�พัั ฒ นา
Popcoin สมาร์์ ท มาร์์ เ ก็็ ตติ้้� ง แพลตฟอร์์ ม ด้้ ว ยการใช้้ เ ทคโนโลยีี
บล็็ อ กเชนมาสร้้ า งมูู ล ค่่าเพิ่่� ม ให้้ แ ก่่ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง คอมเมิิ ร์์ ซ และเอ็็ น เตอร์์
เทนเมนต์์ โดย Popcoin โทเคนดิิ จิิ ทัั ล พร้้ อ มใช้้ ซึ่่� ง เป็็ น ตัั ว กลางใน
การแลกเปลี่่�ยนและทำำ�ธุุรกรรมบนแพลตฟอร์์ มมีีเป้้าหมายสำำ�คััญเพื่่�อ
ช่่วยยกระดัับและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�การตลาดให้้กัับแบรนด์์ต่่างๆ
อีีกทั้้�งยัังเป็็นตััวกลางในการเชื่่�อมต่่อธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซและธุุรกิิจสื่่�อ-บัันเทิิง
ของบริ ิษััทฯ ให้้ประสบการณ์์ของผู้้�บริ ิโภคไร้้รอยต่่อ รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับ Popcoin สามารถศึึกษาได้้จาก whitepaper ผ่่าน www.
popcoin.co
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Key development 2019-2021
� ำ�คััญในปีี 2562-2564
พััฒนาการที่่สำ

2562
มีีนาคม

เปลี่่� ย นหมวดธุุ ร กิิ จ ในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
จาก “สื่่�อและสิ่่�งพิิมพ์์” เป็็น “พาณิิชย์์” ให้้
สอดคล้้องกัับทิิศทางธุุรกิิจในอนาคต

2563
พฤศจิิกายน

รี แี บรนด์์ “ช้้ อ ป 1781” เป็็ น “อาร์์ เ อส
มอลล์์” และขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายไป
ทุุกแฟลตฟอร์์มทั้้�งออนแอร์์และออนไลน์์

กุุมภาพัันธ์์

มิิถุุนายน

มุ่่�งสู่่� Entertainmerce Model ด้้วยจุุด
แข็็งจากธุุรกิิจ Entertainment ผสานกัับ
ธุุรกิิจ Commerce เพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง
และศัักยภาพการแข่่งขััน

พฤศจิิกายน

เปิิ ด ตัั ว แบรนด์์ ผ ลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ สริ ม
ิ อาหาร
Vitanature+ ซึ่่�งเน้้นสารสกััดจากสมุุนไพร
ที่่�มีป
ี ระโยชน์์ต่่อร่่างกาย มีีสรรพคุุณที่่�เข้้าใจ
� และ
ง่่าย เข้้าถึึงผู้้�บริ ิโภคเป็็นวงกว้้างมากขึ้้น
วางตำำ�แหน่่งทางการตลาดด้้วยราคาที่่�เข้้าถึึง
ง่่ายเหมาะกัับสถานการณ์์โควิ ิด
เปิิดตััวแอปพลิิเคชััน Coolism ภายใต้้คอน
เซปต์์ “ฟัังเพลงได้้ ช้้อปเพลิิน ในแอปเดีียว”
เปลี่่�ยนผู้้�ฟัังเป็็นลููกค้้า สร้้ างประสบการณ์์
การช้้อปปิ้้�งที่่�ไม่่เหมืือนใคร

เปิิ ด ตัั ว 9 ศิิ ล ปิิ น ใหม่่และเปิิ ด ค่่ายใหม่่อีี ก
2 ค่่ายเพลง ได้้ แ ก่่ RoseSound และ
Kamikaze เพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจภายใต้้โมเดล
“Music Star Commerce”
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Key development 2019-2021
� ำ�คััญในปีี 2562-2564
พััฒนาการที่่สำ

2564
กุุมภาพัันธ์์

ลงทุุน 35% ใน บริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กัด
ั ซึ่่�ง
ประกอบธุุรกิิจบริ ิหารสิินทรััพย์์ ธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
และธุุรกิิจติิดตามหนี้้� ด้้วยเงิินลงทุุน 920
ล้้านบาท เพื่่�อต่่อยอด Entertainmerce
model สู่่�ธุุรกิิจสิินเชื่่�อบุุคคลในอนาคต

มีีนาคม

เมษายน

สิิงหาคม

พฤศจิิกายน

เปิิดตััวแบรนด์์ “ทองเอก” เพื่่�อขยายสู่่�ตลาด
ยาสมุุนไพรแผนโบราณสามััญประจำำ�บ้้าน

ลงทุุน 70% ในบริ ิษััท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริ ก
ิ ารและที่่� ป รึ ก
ึ ษาการตลาด
ออนไลน์์ครบวงจรเพื่่�อเสริ ิมศัักยภาพของ
ธุุรกิิจ Entertainmerce ด้้วยศัักยภาพ
ดิิจิิทััล

จััดตั้้�ง บริ ิษัั ท อาร์์ เอส แพลนบีี จำำ�กััด ซึ่่�ง
เป็็นการร่่วมทุุนกัับ บริ ิษัั ท แพลนบีี มีีเดีีย
จำำ�กััด (มหาชน) เพื่่�อขยายสิินค้้าและบริ ิการ
สู่่� Mass market

เปิิ ด ตัั ว Popcoin สมาร์์ ท มาร์์ เ ก็็ ตติ้้� ง
แพลตฟอร์์ ม ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีบล็็อก
เชน เพื่่� อ ต่่อยอดธุุ ร กิิ จ ของอาร์์ เ อสไปสู่่�
Digital economy และสร้้าง Seamless
Consumer Experience เพิ่่� ม มูู ล ค่่า
ธุุรกิิจทุุกมิิติิ

เปิิ ด ตัั ว แบรนด์์ “Well U” เพื่่� อ ขยายสู่่�
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ อ าหารเสริ ม
ิ เพื่่� อ สุุ ข ภาพและ
เครื่่�องสำำ�อาง โดยได้้วางจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
เสริ ิมอาหารคลอลาเจนระดัับพรี ีเมีียมซึ่่�งเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์แรกภายใต้้แบรนด์์นี้้�

เปิิ ด ตัั ว แบรนด์์ CAMU C เครื่่�อ งดื่่� ม
Functional drink ขยายตลาดสู่่�
Mass market โดยเน้้นจุุดขายด้้านสุุขภาพ

เปิิดตััวแบรนด์์ “Lifemate” เพื่่�อพััฒนาและ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง
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Entertainmerce Model
การเติิบโตของธุุรกิิจทุุกมิิติิภายใต้้
สิินค้้าและบริ ิการ (Products & Services)

Contents & KOLs

การผลิิต (Production)

Digitalization

ขยายความหลากหลายของสิินค้้าและบริ ิการ โดยเน้้นการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและความงาม ด้้วยแบรนด์์ที่่�ติิดตลาด มีี
ยอดขายที่่�เติิบโตต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งได้้พัฒ
ั นาแบรนด์์ใหม่่สู่่�ตลาดแมส อาทิิ
เครื่่�องดื่่�มวิ ิตามิินเพิ่่�อสุุขภาพ “CAMU C” พรี ีเมี่่�ยมคอลลาเจน “well
u” และผลิิตภััณฑ์์สััตว์์เลี้้�ยง “Lifemate” นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ ยัังคง
มองหาโอกาสการเติิบโตร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อขยายประเภท
สิินค้้าและบริ ิการใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

	มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมที่่�ทัันสมััย มาตรฐาน
ระดัับสากล ผ่่านการดำำ�เนิินงานของ ไลฟ์์สตาร์์ ซึ่่�งเป็็น Innovative
Wellness Product Company เป็็นต้้นน้ำำ��ในการคิิดค้้น วิ ิจััย และ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกวััยมากขึ้้�น และการ
ขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลาย โดยไลฟ์์สตาร์์มีีความมุ่่�ง
มั่่�นในการส่่งเสริ ิมให้้ชีีวิ ิตและสุุขภาพของผู้้�คนและสััตว์์เลี้้�ยงดีีขึ้้�นด้้วย
นวััตกรรมทางสุุขภาพ เพื่่�อตอบโจทย์์เรื่่�องการดููแลสุุขภาพของคนและ
สััตว์์เลี้้�ยงในทุุกมิิติิ

ช่่องทาง (Channels)

เพิ่่� ม ความหลากหลายของการจัั ด จำำ�หน่่ าย (MultiplePlatform Commerce) เพื่่�อเข้้าถึึงลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งผ่่านช่่องทาง
ออนแอร์์ ออนไลน์์ รวมถึึงพนัักงานเทเลเซลล์์กว่่า 500 คน และยััง
ขยายจุุดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มเติิม ร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจซึ่่�งจะยิ่่�งเพิ่่�มความ
ครอบคลุุมของการจำำ�หน่่าย ทั้้�งนี้้�ด้้วยจุุดแข็็งของช่่องทางเป็็นส่่วน
สำำ�คััญซึ่่�งจะเสริ ิมศัักยภาพให้้ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเติิบโตแบบก้้าวกระโดด
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Growth Direction of Entertainmerce

ส ร้้ า ง ก า ร เ ติิ บ โ ต ข อ ง ธุุ ร กิิ จ ค อ น เ ท น ท์์ ด้้ ว ย ร า ย ไ ด้้
จากช่่องทางดิิ จิิ ทัั ล และรายได้้ รูู ป แบบใหม่่ๆ จากการสร้้ า งสรรค์์
คอนเทนท์์ และด้้วยคอนเทนต์์ในคลัังจำำ�นวนมากจากธุุรกิิจสื่่�อซึ่่�งช่่วยสร้้าง
รายได้้ เ สริ ม
ิ จากการขายลิิ ข สิิ ท ธิ์์� ไ ปยัั ง แพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ ต่่ างๆ
(Over the top: OTT) สอดรัั บ กัั บ ไลฟ์์ ส ไตล์์ ผู้้� บริ โิ ภคที่่� เ ป็็ น คน
รุ่่� น ใหม่่ในยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล นอกจากนี้้� ด้้ ว ยศัั ก ยภาพของ บริ ษั
ิ ั ท โฟร์์ ท
แอปเปิ้้� ล จำำ�กัั ด จะช่่วยพัั ฒ นาออนไลน์์ ค อนเทนต์์ และต่่อยอดด้้ ว ย
การตลาดแบบ KOL Influencer

สร้้ า งธุุ ร กิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล บนฐานของธุุ ร กิิ จ เดิิ ม ทั้้� ง คอมเมิิ ร์์ ซ และ
เอ็็นเตอร์์ เทนเมนต์์ อาทิิ การพััฒนา Digital currency เพื่่�อใช้้บน
Ecosystem ของอาร์์ เ อส อย่่าง Popcoin สมาร์์ ท มาร์์ เ ก็็ ตติ้้� ง
แพลตฟอร์์ม ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีี บล็็อกเชนมาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่
ทุุกหน่่วยธุุรกิิจ และการพััฒนาสิินค้้าและบริ ิการใหม่่ในรูู ปแบบดิิจิิทััล
เพื่่� อ รองรัั บ การใช้้ ง านของ Digital currency เป็็ น ต้้ น นอกจาก
นี้้� ยัั ง มุ่่� ง เน้้ น การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพของการขายด้้ ว ยระบบ CRM
(Customer relationship management) และ Big Data โดยได้้
นำำ�เทคโนโลยีี Data analytic เข้้ามาใช้้บริ ิหารและวิ ิเคราะห์์ข้อ
้ มููลลููกค้้า
เพื่่�อสามารถนำำ�เสนอสิินค้้าและบริ ิการที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้าได้้อย่่างตรงใจ
อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มอััตราการซื้้�อซ้ำำ�� และ Cross-selling เพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย

Channels

Products / Service

Production

• Exclusive Distribution
Network (EDN)
• Outlet / Shop
• Traditional Trade
• Modern Trade

•
•
•
•
•

• OEM&Manufacturer

Digitalization

Contents & KOLs

•
•
•
•

• K-Pop Shows / Contents
• International Contents
• New Online Contents /
Program
• Potential Partnership

Digital Asset
Big Data
Tokenization
Popcorn Smart
Marketing Platform

Mass Market Products
Hemp
Pet Food
Financial Services
New SKUs
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ส่่วนที่่�

30

1

การประกอบ
ธุุรกิิจและผล
การดำำ�เนิินงาน
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1)

โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริ ิษััท

1.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริ ิษัั ท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) (“อาร์์เอส” หรื ือ “บริ ิษััทฯ”)
ได้้ดำำ�เนิินการก่่อตั้้�งในปีี พ.ศ. 2519 โดยเริ่่�มต้้นจากการทำำ�ธุุรกิิจเพลง
ครบวงจร ต่่อมาบริ ิษััทฯ ได้้แปลงสภาพเป็็นบริ ิษััทมหาชน และได้้ทำำ�การ
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในปีี พ.ศ. 2546 ด้้วย
ทุุนจดทะเบีียน 560 ล้้านบาท และภายหลัังได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “บริ ิษัั ท
อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)” โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีี
ทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและเรี ียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 972,496,946 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท บริ ิษัั ทฯ ได้้ขยายธุุรกิิจมาอย่่างต่่อเนื่่�องจากธุุรกิิจ
เพลง ไปสู่่�ธุุรกิิจสื่่�อวิ ิทยุุ และสื่่�อโทรทััศน์์ รวมถึึงผลิิตกิิจกรรม โดย
ในปีี 2557 บริ ิษัั ทฯ ได้้เริ่่�มพััฒนาและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพและ
ความงาม โฆษณาผ่่านสื่่�อช่่องทางโทรทััศน์์ “ช่่อง 8” ในระบบดิิจิทั
ิ ล
ั และ
วิ ิทยุุของบริ ิษัั ทฯ รวมทั้้�งเปิิดตััวสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และร้้ าน
ค้้าปลีีกสมััยใหม่่ พััฒนาระบบเทเลเซลล์์ซึ่่�งใช้้รวบรวม วิ ิเคราะห์์ข้้อมููล
ลููกค้้า นำำ�เสนอสิินค้้า ปิิดการขาย และพััฒนาระบบหลัังการขายให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ บริ ิษัั ทฯ ยัังคงพััฒนาและขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
อย่่างต่่อเนื่่�องบนธุุรกิิจพาณิิชย์์ของบริ ิษััทฯ และได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ผู้้�ผลิิตและนำำ�เข้้าสิินค้้าเพื่่�อนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย ทั้้�งสิินค้้า
สุุ ข ภาพและความงาม เครื่่�อ งใช้้ ส่่ วนตัั ว และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ นครัั ว เรื อื น
รวมถึึงสิินค้้าเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ หรื ืออุุปกรณ์์ต่่างๆ และจากไลฟ์์สไตล์์
พฤติิกรรมการช้้อปปิ้้�งของผู้้�บริ ิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ช่่องทางออนไลน์์
ซึ่่�งมีีอััตราการเติิบโตสููงกว่่าช่่องทางอื่่�นๆนั้้�น บริ ิษัั ทฯ จึึงได้้เริ่่�มขยาย
ช่่องทางการจำำ�หน่่ ายไปยัั ง แพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ ม ากขึ้้� น ในปีี 2564
ด้้วยการเปิิดตััวแอปพลิิเคชััน RS Mall และเปิิด Virtual Mall ที่่�ร่่วม
พัันธมิิตรกัับ AIS 5G เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ในการช้้อปปิ้้�งให้้กัับ
ลููกค้้าในรูู ปแบบห้้างเสมืือนจริ ิง อีีกทั้้�งได้้พััฒนาสิินค้้าประเภทสุุขภาพ
อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี และขยายไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายใหม่่ๆ อาทิิ Mass
market ผ่่านช่่องทางโมเดิิร์์นเทรด นอกจากนี้้� บริ ิษัั ทฯ ยัังนำำ�ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาใช้้ทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร รวมถึึงพััฒนาระบบวิ ิเคราะห์์
ข้้อมููลลููกค้้าและคอลเซ็็นเตอร์์อย่่างเต็็มรูู ปแบบ รองรัับจำำ�นวนลููกค้้าที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นรวมกว่่า 1.7 ล้้านราย
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เป้้าหมายหลััก (Core Purpose)

“สร้้างแรงบัันดาลใจ เติิมเต็็มชีีวิ ิตผู้้�คนด้้วยความบัันเทิิง สิินค้้าและบริ ิการ
ที่่�สร้้างสรรค์์และมีีคุุณค่่า”

คติิประจำำ�องค์์กร (Motto)
“Passion to Win”

เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน 5 ปีีข้้างหน้้า
(5-Year Business Direction)

อาร์์เอส เป็็นองค์์กรที่่�ทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกัับ “โอกาส” ไม่่หยุุดนิ่่�งและ
พร้้ อมที่่�จะปรัั บตััวอยู่่�ตลอดเวลาเพื่่�อสร้้ างสรรค์์โอกาสทางธุุรกิิจ โดย
บริ ิษัั ทฯ มุ่่�งเน้้นความเป็็นผู้้�นำำ� และลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในธุุรกิิจพาณิิชย์์ ผ่่าน Entertainmerce Model (เอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซ
โมเดล) โดยขยายไปยัังธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน ให้้มีสั
ี ด
ั ส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจ
ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อเสริ ิมความแข็็งแกร่่งของรายได้้รวม
ของบริ ิษััทฯ

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่าน
มา

บริ ิษััทฯ ปรัับเปลี่่�ยนองค์์กร จากการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจสื่่�อ มาเป็็น
ธุุรกิิจพาณิิชย์์ ที่่�มีีคอนเทนต์์ ความบัันเทิิง และช่่องทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ในการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งของตนเองและพัันธมิิตร รวมถึึงมีีระบบวิ ิเคราะห์์
� ข็็งแกร่่ง และขยายช่่องทางการจััดจำำ�
ข้้อมููลลููกค้้า และระบบเทเลเซลล์์ที่่แ
หน่่ายใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างการเติิบโตของยอดขายอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ยััง
ต่่อยอดในการสร้้างธุุรกิิจดิิจิิทััลบนฐานของธุุรกิิจเดิิมทั้้�งคอมเมิิร์์ซและ
เอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ (รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คัญ
ั
� านมาแสดงในหััวข้้อพััฒนาการที่่�สำำ�คัญ
ในช่่วง 3 ปีีที่่ผ่่
ั ในปีี 2562-2564)
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ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อย

	ปััจจุุบััน อาร์์เอส ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจพาณิิชย์์ ธุุรกิิจสื่่�อ ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ โดยธุุรกิิจพาณิิชย์์ มีีสััดส่่วน
รายได้้สููงสุุด ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้บริ ิษััท อาร์์เอส มอลล์์ จำำ�กััด และบริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพและความงาม เครื่่�องใช้้ส่่วน
ตััวและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ในครััวเรื ือน และสิินค้้าเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ หรื ือแก็็ดเจ็็ตต่่างๆ ผ่่านสื่่�อทุุกช่่องทางของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย สื่่�อโทรทััศน์์ โดย
มีี ช่่อง 8 เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มทีีวี ีดิิจิิทััล ภายใต้้บริ ิษััท อาร์์.เอส.เทเลวิ ิชั่่�น จำำ�กััด สื่่�อวิ ิทยุุผ่่านคลื่่�น COOLfahrenheit (คููลฟาเรนไฮต์์) รวมถึึงผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์ และร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯ ได้้มีีการลงทุุนผ่่านบริ ิษััทย่่อยต่่างๆ (รายละเอีียดการลงทุุนผ่่านบริ ิษััทย่่อยแสดงในหััวข้้อ
โครงสร้้างการถืือหุ้้�น)

1.2) ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ธุุรกิิจในปััจจุุบัันของบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วย 3 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ ธุุรกิิจพาณิิชย์์ ธุุรกิิจสื่่�อ ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ

โครงสร้้างรายได้้
ประเภทรายได้้

2562

2563

จำำ�นวน

สััดส่่วน

ธุุรกิิจพาณิิชย์์
ธุุรกิิจสื่่�อ
ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ

2,012.4

1,069.2
529.5

56
30
14

2,381.8
1,148.7
244.2

63
30
7

2,263.4
1,078.7
230.7

63
30
7

รวมรายได้้

3,611.1

100

3,774.7

100

3,572.8

100

(ล้้านบาท)

(ร้้อยละ)

จำำ�นวน

2564

(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

จำำ�นวน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วน
(ร้้อยละ)

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์

ธุุรกิิจพาณิิชย์์ (Commerce)

1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์

ธุุรกิิจพาณิิชย์์ หรื ือ คอมเมิิร์์ซ ดำำ�เนิินงานภายใต้้บริ ิษััท ไลฟ์์
สตาร์์ จำำ�กััด (“ไลฟ์์สตาร์์”) และ บริ ิษััท อาร์์เอส มอลล์์ จำำ�กััด (“อาร์์เอส
มอลล์์”) ซึ่่�งเป็็นบริ ิษััทย่่อยของอาร์์เอส โดย“ไลฟ์์สตาร์์” เป็็นผู้้�วิ ิจััยค้้นคว้้า
ออกแบบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ โดยว่่าจ้้างผู้้�รัั บจ้้างผลิิต Original
Equipment Manufacturer หรื ือ OEM ผลิิตสิินค้้าทั้้�งด้้านสุุขภาพ
และความงาม ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นผลิิตสิินค้้าประเภทนวััตกรรมบนพื้้�นฐานของ
“Innovative Health & Wellness” ใช้้วิ ิทยาศาสตร์์เป็็นหลัักพื้้�น
ฐานในการวิ ิจััย ค้้นคว้้าหาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อตอบโจทย์์การดููแลสุุขภาพของ
ผู้้�บริ ิโภค เน้้นการส่่งเสริ ิม และแก้้ปััญหาแบบเบ็็ดเสร็็จในหนึ่่�งเดีียว เพื่่�อ
ให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารมาตรฐานระดัับสากล แบ่่งเป็็น 4 แบรนด์์
หลััก และอีีก 4 แบรนด์์เสริ ิม โดยมีีแบรนด์์หลัักคืือ
1) “well u” (เวลยูู) เป็็นผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหาร (Food Supplement) ดููแลสุุขภาพและความงาม
2) “Vitanature+” (ไวตาเนเจอร์์พลััส) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เสริ ิมอาหาร
ที่่�เน้้นการสกััดจากสมุุนไพร ผนวกกัับภููมิปั
ิ ญ
ั ญาและนวััตกรรมที่่�ล้ำำ��สมััย
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3) “CAMU C” (คามูู ซีี) เครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชัันนััล ดริ ิงค์์
4) “Lifemate” (ไลฟ์์เมต) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ Health & Wellness
สำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง
	สำำ�หรัั บ การผลิิ ตสิิ น ค้้ า แต่่ละประเภท ไลฟ์์ ส ตาร์์ ไ ด้้ ร่่ วมมืื อ
กัับสถาบัันวิ ิจััยและผู้้�ผลิิตสิินค้้ามาตรฐานสากลทั้้�งในและต่่างประเทศ
ผลิิตสิินค้้าคุุณภาพที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้า โดยการผลิิตสิินค้้า จะเริ่่�มมาจาก
การวิ ิเคราะห์์ข้้อมููลของตลาด ร่่วมกัับการค้้นคว้้าวิ ิจััยโดยห้้องวิ ิจััยและ
ทดลองชั้้�นนำำ�กัับไลฟ์์สตาร์์ ที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน รวมถึึงการเก็็บข้้อมููลจาก
ลููกค้้าโดยตรงผ่่านระบบเทเลเซลล์์ของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงแนว
โน้้มและความต้้องการของสภาพตลาดโดยรวมและความต้้องการของ
ผู้้�บริ ิโภคก่่อนที่่�จะพััฒนาสิินค้้าแต่่ละประเภท โดยทั้้�งก่่อนและระหว่่าง
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าแต่่ละประเภทจะมีีการสุ่่�มตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้า
โดยนำำ�ส่่งส่่วนประกอบเพื่่�อการตรวจสอบกัับห้้องวิ ิจััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดย
บริ ิษััทฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านช่่องทางการขายของบริ ิษััทฯ ทั้้�งแพลตฟอร์์ม
ของ “อาร์์เอส มอลล์์” และ “คููลเอนนี่่�ติิง” รวมถึึงจำำ�หน่่ายผ่่านออนไลน์์

มาร์์เก็็ตเพลส และ Modern Trade (ร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่) นอกจาก
นี้้� ในปีี 2564 ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และขยายกลุ่่�มเป้้าหมายไปยััง Mass
Market ผ่่านช่่องทางจำำ�หน่่ายร้้านสะดวกซื้้�อ เน้้นจุุดขายด้้านสุุขภาพ
รวมถึึงสามารถหาซื้้�อได้้ง่่ายทุุกวัันทุุกเวลา ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
เทรนด์์ตลาดและความสนใจของผู้้�บริ ิโภคในปััจจุุบััน
	ช่่องทางการขายหลัักของธุุรกิิจพาณิิชย์์ ดำำ�เนิินงานภายใต้้
อาร์์เอส มอลล์์ ผ่่านช่่องทางทั้้�งออฟไลน์์และออนไลน์์ เป็็นแพลตฟอร์์ม
ที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริ ิการเพื่่�อเสริ ิมสุุขภาพ และการมีีชีีวิ ิตที่่�ดีีแบบ
องค์์รวม (Good Health & Wellbeing) ที่่�ได้้รัับการรัันตีีคุณ
ุ ภาพและ
ผ่่านการรัั บรองมาตรฐานจากองค์์การอาหารและยา พร้้ อมมุ่่�งมั่่�นเป็็น
“Wellbeing Partner” ของทุุกคน ให้้ผู้้�บริ ิโภคได้้ใช้้ชีีวิ ิตอย่่างสะดวก
สบาย มีีความสุุข และสุุขภาพแข็็งแรง ด้้วยสิินค้้าด้้านสุุขภาพ ความงาม
แฟชั่่�น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า เครื่่�องใช้้ภายในบ้้าน และอาหารสััตว์์ ทั้้�งจากไลฟ์์
สตาร์์ และสิินค้้าของพัันธมิิตรซึ่่�งเป็็นเจ้้าของสิินค้้าโดยตรง รวมทั้้�งสิ้้�น
กว่่า 600 รายการ โดยสิินค้้าต่่างๆ นั้้�น ได้้ถููกจััดสรรออกเป็็น 4 หมวด
หมู่่� 1) สุุขภาพใจ 2) สุุขภาพกาย 3) สุุขภาพบ้้านและสััตว์์เลี้้�ยง และ

4) สุุขภาพทางสัังคมและการเดิินทาง
ในปีีที่่�ผ่่านมา อาร์์ เอส มอลล์์ ได้้เพิ่่�มความหลากหลายของ
การนำำ�เสนอสิินค้้าที่่�แตกต่่างกัันไปสำำ�หรัับรายการโทรทััศน์์ในแต่่ละช่่วง
เวลาของวััน โดยช่่องทางการทำำ�การตลาดหลัักมีีทั้้�งผ่่านออฟไลน์์และ
ออนไลน์์ ประกอบไปด้้วย
1) สื่่�อออฟไลน์์ที่่�บริ ิษัั ทฯ เป็็นเจ้้าของ ได้้แก่่ ช่่อง 8 รวมถึึง
การขยายไปยัังช่่องทีีวี ีดิิจิิทััลซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรของบริ ิษัั ทฯ บนทีีวี ีดิิจิิทััล
ช่่องอื่่�นๆ รวมถึึงช่่องอาร์์เอส มอลล์์ ผ่่านทีีวี ีดาวเทีียม ที่่�สามารถเข้้าถึึง
ผู้้�ชมได้้รวมกัันกว่่า 5 ล้้านคนต่่อวััน
2) สื่่�อออนไลน์์บนแพลตฟอร์์ มของบริ ิษัั ทฯ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์
www.rsmall.com และ LINE SHOP (ไลน์์ช้อ
้ ป) ผ่่าน @RS Mall ซึ่่�งมีี
ผู้้�ติิดตาม (Followers) รวมกัันกว่่า 793,000 บััญชีี รวมถึึงแพลตฟอร์์ม
� นำำ�อื่่น
� ๆ เช่่น Shopee และ Lazada ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 อาร์์เอส
ออนไลน์์ชั้้น
มอลล์์ ได้้ขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ โดยเปิิด
ช่่องทาง RS Mall แอปพลิิเคชััน บนสมาร์์ทโฟนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าง่่ายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และเปิิดตััวร้้าน RS Mall บน
V-AVENUE BY AIS 5G ที่่�สร้้างประสบการณ์์ในการช้้อปปิ้้�งเสมืือน

การนำำ�ระบบ Voice Analytic มาใช้้วิ ิเคราะห์์เสีียงสนทนาทางโทรศััพท์์
การใช้้ Artificial Intelligence (AI) เพื่่�อกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายให้้
ชััดเจนและแม่่นยำำ�ขึ้้�น รวมถึึงการเรี ียนรู้้�ลููกค้้าในเชิิงลึึกเพื่่�อสามารถนำำ�
มาพััฒนาสิินค้้าและบริ ิการให้้ได้้ตรงใจลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� อาร์์เอส มอลล์์ ยัังเล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของกลุ่่�มลููกค้้า
เดิิมที่่�มีีความภัักดีีต่่อแบรนด์์ ด้้วยการเพิ่่�มระบบบริ ิหารความสััมพัันธ์์
ลููกค้้าหลัังการขาย (Customer Relationship Management
(CRM)) เพื่่�อดููแลลููกค้้าคนสำำ�คััญระดัับวี ีไอพีี สร้้างความพึึงพอใจ รัักษา
ฐานลููกค้้าให้้มีีความภัักดีีต่่อแบรนด์์ อาร์์เอส มอลล์์ และสร้้างการซื้้�อซ้ำำ��
ได้้กว่่า 2 ครั้้�งต่่อปีี รวมถึึงการพััฒนาทีีม Marketing and Campaign
ผ่่านกิิจกรรมการขายและการตลาดตลอดทั้้�งปีี
	ทั้้�งนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้จัด
ั จ้้างบริ ิษััทภายนอกในการส่่งสิินค้้าแก่่ลููกค้้า
สำำ�หรัับลููกค้้าในพื้้�นที่่�เขตกรุุงเทพฯ และปริ ิมณฑล จะได้้รัับสิินค้้าภายใน
วัันถััดจากวัันที่่�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าและบริ ิการ และลููกค้้าในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด
จะได้้รัับสิินค้้าภายใน 1-5 วััน โดยสามารถเลืือกชำำ�ระเงิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ชำำ�ระเงิินปลายทาง หรื ือชำำ�ระเงิินผ่่านบััตรเครดิิตก็็ได้้เช่่นกััน อย่่างไร
ก็็ตาม กว่่าร้้อยละ 99 ลููกค้้าเลืือกเป็็นการชำำ�ระเงิินสดปลายทาง

จริ ิงให้้กัับลููกค้้า
3) ช่่องทางเทเลเซลล์์และ/หรื ือดิิจิิทััลมาร์์เก็็ตติ้้�ง เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�ต้้องการสั่่�งซื้้�อผ่่านโทรศััพท์์ และการโทรออก
เพื่่�อนำำ�เสนอสิินค้้าที่่�โดนใจผ่่านการวิ ิเคราะห์์จากฐานข้้อมููลที่่�ลููกค้้าเคย
ใช้้บริ ิการ โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีฐานข้้อมููลของลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นกว่่า
1.7 ล้้านราย โดยได้้พััฒนาการวิ ิเคราะห์์ข้้อมููลลููกค้้าเชิิงลึึก และหลาก
หลายมิิ ติิ ทำำ� ให้้ ส ามารถวิ ิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล ลูู ก ค้้ า ได้้ แ ม่่นยำำ� และตรงกัั บ
ความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้า รวมถึึงพััฒนาทัักษะและความ
สามารถของทีีมเทเลเซลล์์ที่่�โทรออก (outbound call center) ให้้
สามารถนำำ�เสนอสิินค้้าได้้ตอบโจทย์์ของลููกค้้า และปิิดการขายได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งได้้นำำ�เทคโนโลยีี Predictive Dialing System
หรื ือ PDS เข้้ามาใช้้เชื่่�อมต่่อกัับระบบ outbound call center ทำำ�ให้้
ได้้ผลลััพธ์์ในการติิดต่่อได้้สููงสุุด โดยลดการสููญเสีียที่่�เกิิดจากการโทร
แล้้วไม่่มีีผู้้�รัับ โทรแล้้วสายไม่่ว่่าง หรื ือโทรแล้้วเข้้าสู่่�ระบบฝากข้้อความ
อีีกทั้้�งบริ ิษััทได้้พััฒนาระบบ PDS อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการ
โทรหาลููกค้้าครอบคลุุมทั้้�ง 1.7 ล้้านรายและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมถึึง
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2) การตลาดและการแข่่งขััน

	ปีี 2564 เป็็ น ปีี ที่่� ต ลาดค้้ า ปลีี ก ของไทยได้้ ยัั ง คงได้้ รัั บ ผล
กระทบจากสถานการณ์์โควิ ิด-19 ที่่�ยืด
ื เยื้้�อและรุุนแรง ส่่งผลให้้มีก
ี ารยก
ระดัับมาตรการล็็อคดาวน์์ และกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริ ิโภคที่่�ยัังอ่่อนตััวลงต่่อ
เนื่่�อง โดยศููนย์์วิ ิจััยกสิิกรไทยคาดว่่า ยอดค้้าปลีีกจะหดตััวลดลงร้้อยละ
2.1 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�ขนาดตลาดกว่่า 3 ล้้านล้้าน
บาท อย่่างไรก็็ตาม รัั ฐบาลได้้มีีมาตรการช่่วยเหลืือทั้้�งผู้้�ประกอบการ
และประชาชน เช่่น มาตรการ “คนละครึ่่�ง” เฟส 3 “ยิ่่�งใช้้ยิ่่�งได้้” ที่่�ช่่วย
หนุุนตลาดค้้าปลีีกในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2564 โดยเฉพาะกลุ่่�ม
สิินค้้าอาหารและของใช้้จำำ�เป็็นในชีีวิ ิตประจำำ�วััน (FMCG) รวมถึึงของใช้้
ส่่วนตััว การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 นั้้�นเป็็นแรงกระตุ้้�นให้้อุต
ุ สาหกรรม
ค้้าปลีีกเข้้าสู่่�โหมดการปรัับตััว หลัังจากที่่�ผู้้�บริ ิโภคมีีการเรี ียนรู้้�พฤติิกรรม
ใหม่่ๆ จนเกิิดความเคยชิิน และกลายเป็็นเรื่่�องปกติิ (New normal) โดย
� ที่่�สามารถหาข้้อมููลข่่าวสาร
เฉพาะการหัันมาซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์กัน
ั มากขึ้้น
และเปรี ียบเทีียบสิินค้้าและบริ ิการได้้อย่่างรวดเร็็ว ทัันใจ ซึ่่�งพฤติิกรรม
ต่่างๆ เหล่่านี้้�น่่าจะยัังคงมีีอยู่่�ในระยะยาวภายหลัังสถานการณ์์โควิ ิด-19
คลี่่�คลายลง ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกต่่างต้้องเร่่งทบทวนและปรัับ
กลยุุทธ์์การทำำ�ธุุรกิิจเข้้าหาตลาดออนไลน์์มากขึ้้�นและเร็็วขึ้้�น
จากข้้อมููลของฝ่่ายวิ ิจััยธนาคารเกีียรติินาคิินมองว่่ามููลค่่าตลาด
e-Commerce ไทยในปีี 2564 โควิ ิด-19 เป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการเติิบโต
มากขึ้้�น อีีกทั้้�ง ยัังมีี 3 ปััจจััยหลัักที่่�ผลัักดัันให้้ธุุรกิิจ e-Commerce
เติิบโตต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ 1. การเข้้าถึึงอิินเทอร์์ เน็็ตที่่�ยัังเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
2. การใช้้โทรศััพท์์มืือถืือและเครื ือข่่ายสัังคมออนไลน์์อย่่างเข้้มข้้น โดย
เฉพาะในกลุ่่�ม Gen Y และ Gen Z และ 3. ระบบบริ ิการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ที่่�

แพร่่หลาย สะดวกสบายและมีีความปลอดภััย โดยคาดว่่าปีี 2564 จะมีี
อััตราการเติิบโตที่่�ร้้อยละ 30 และคาดการณ์์ว่่ามููลค่่าตลาดเกืือบ 4 แสน
ล้้านบาท ซึ่่�งมากกว่่าปีี 2563 ที่่�มูล
ู ค่่าตลาดอยู่่�ที่่� 3 แสนล้้านบาท โดย
ช่่องทางออนไลน์์ที่่เ� ติิบโตสููง ได้้แก่่ Social Commerce (โซเชีียลคอม
เมิิร์์ซ) ซึ่่�งพบว่่าผู้้�บริ ิโภคชาวไทยช้้อปปิ้้�งออนไลน์์ผ่่านช่่องทางนี้้�มีสั
ี ด
ั ส่่วน
สููงถึึงร้้อยละ 40 และยัังมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทำำ�ให้้ช่่องทางนี้้�ได้้รัับ
� จากแพลตฟอร์์มที่่�ได้้รัับความนิิยมต่่างๆ อาทิิ Faceความสนใจเพิ่่�มขึ้้น
book Page, LINE Shopping, Tiktok และ Instagram รวมถึึงการ
ใช้้ช่่องทางดัังกล่่าวไว้้ติด
ิ ต่่อสื่่�อสาร คอยแจ้้งข่่าวสารโปรโมชัันให้้กับ
ั ลููกค้้า
ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ยัังได้้ขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายไปยััง
ออนไลน์์ แ พลตฟอร์์ ม อย่่างต่่อเนื่่� อ ง เพื่่� อ สอดรัั บ เทรนด์์ พ ฤติิ ก รรม
ผู้้�บริ ิโภคในปััจจุุบััน ทั้้�งการเปิิดตััว RS Mall แอปพลิิเคชััน และห้้าง
เสมืื อ นจริ งิ ที่่� ร่่ วมกัั บ พัั น ธมิิ ต รยัั ก ษ์์ ใ หญ่่อย่่าง AIS ส่่งผลให้้ ร ายได้้
ช่่องทางออนไลน์์ในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 9 อีีกทั้้�ง ยัังมุ่่�งเน้้นทำำ�
โปรโมชั่่�นและการสร้้าง engagement กัับลููกค้้าให้้เหมาะสมและเข้้าถึึง
ลููกค้้าออนไลน์์แต่่ละช่่องทางมากขึ้้�นด้้วย

3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรื ือบริ ิการ

ไลฟ์์ ส ตาร์์ ร่่ วมมืื อ กัั บ สถาบัั น วิ ิจัั ย และพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ทั้้� ง
ในไทยและต่่างประเทศเป็็ น ผู้้�คิิ ด ค้้ น สูู ต รส่่วนผสมที่่� สำำ�คัั ญ ในแต่่ละ
ผลิิตภััณฑ์์ เมื่่�อได้้ส่่วนผสมหรื ือสารสกััดที่่�สำำ�คััญแล้้วจะนำำ�มาผลิิตโดย
ผู้้�ผลิิ ตชั้้� น นำำ� ระดัั บ ประเทศ และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ บ างส่่วนที่่� จำำ�หน่่ ายอยู่่� บ น
แพลตฟอร์์มอาร์์เอส มอลล์์ คููลเอนนี่่�ติิง และ Virtual mall เกิิดจาก
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรซึ่่�งเป็็นผู้้�รัั บจ้้างผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์มาโฆษณาและจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางการขายของบริ ิษััทฯ
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ธุุรกิิจสื่่�อ
� หลััก ได้้แก่่ สื่่อ
� โทรทััศน์์
1) ลัักษณะผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ประกอบด้้วย 2 สื่่อ
และสื่่�อวิ ิทยุุ

ธุุรกิิจสื่่�อโทรทััศน์์

2) รายได้้โฆษณาจากอาร์์เอส มอลล์์ ซึ่่�งใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหลััก
ในการนำำ�เสนอสิินค้้าเพื่่�อสร้้างรายได้้สู่่�ธุุรกิิจพาณิิชย์์ของบริ ิษััทฯ
3) รายได้้ลิิขสิิทธิ์์�คอนเทนต์์จากคลัังเดิิมและที่่�ผลิิตใหม่่ ซึ่่�งมีี
แนวโน้้มการเติิบโตที่่�สููงสอดรัับกัับพฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคในปััจจุุบัันที่่�รัับ
ชมผ่่านทางผู้้�ใช้้บริ ิการ OTT (Over the top) ต่่างๆ อาทิิ AIS PLAY
และ WE TV รวมถึึงการจััดจำำ�หน่่ายลิิขสิิทธิ์์�ไปยัังต่่างประเทศ
4) รายได้้การทำำ�อีเี ว้้นท์์ ต่่อยอดความสนุุก สู่่�ความบัันเทิิงระดัับ
ประเทศ ด้้วยการยกทีีมดาราช่่อง 8 และนัักร้้องอาร์์สยามเดิินสายพบปะ
ผู้้�ชม ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ “แซ่่บซิ่่�งอีีสานแตก” “ช่่อง
8 เฟสติิวััล” “ศึึกเชฟสะท้้านทุ่่�ง”

2) การตลาดและการแข่่งขััน

สถานีีโทรทััศน์์ “ช่่อง 8” ภายใต้้คอนเซปต์์ “ใครๆ ก็็ดููช่่อง 8
กดเลข 27” นำำ�เสนอคอนเทนต์์ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�ชม
โทรทััศน์์ส่่วนใหญ่่ของประเทศ ด้้วยคอนเซปต์์ที่่เ� ข้้าถึึงผู้้�คนได้้หลากหลาย

เพศและวััย จึึงมีีฐานผู้้�ชมที่่�มากกว่่า 8 ล้้านคนทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564
ได้้ยกระดัับคอนเทนต์์ 3 ประเภทหลััก ทั้้�งรายการกีีฬา ละคร และข่่าว ซึ่่�ง
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• คอนเทนต์์กีีฬา เน้้นรายการแข่่งขัันกีีฬามวยที่่�เข้้มข้้น และ
สร้้างเรตติ้้�งอัันดัับหนึ่่�ง อาทิิ “มวยไทยซุุปเปอร์์แชมป์์” “มวยฮาร์์ดคอร์์
มวยพัั น ธุ์์�ดุุ ” และ ทัั ว ร์์ น าเมนท์์ ม วยไทยระดัั บ โลกอย่่าง “ไทยไฟท์์ ”
ยกระดัับการแข่่งขัันมวยไทยขึ้้�นสู่่�ระดัับสากล
• คอนเทนต์์ประเภทละคร ผลิิตละครคุุณภาพในหลากหลาย
แนว อาทิิ ดราม่่า แฟนตาซีี ลี้้�ลัับ และความเชื่่�ออย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ “เรื ือน
ร่่มงิ้้�ว” ทำำ�ลายสถิิติิยอดรัับชม ไลฟ์์ สตรี ีมมิ่่�ง ทั้้�งเฟซบุ๊๊�กและยููทููปสููงกว่่า
2 ล้้านคน ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงที่่�สุุดของช่่อง 8 และยัังมีีละครอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับ
กระแสตอบรัับที่่�ดีีอย่่าง “เวราอาฆาต” “เรยา” “สููตรเล่่ห์์เสน่่หา” อีีกทั้้�ง
ยัังปรัับปรุุงละครเก่่า เพื่่�อนำำ�มาออกอากาศใหม่่ ด้้วยการตััดต่่อและเสริ ิม
ความพิิเศษ เพิ่่�มความน่่าสนใจ ส่่งผลให้้เรตติ้้�งรวมยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง
• คอนเทนต์์ข่่าว ปรัับรููปแบบด้้วยคอนเซปต์์ “ครบเครื่่�อง เคีียง
ข้้าง ครอบคลุุม” ด้้วยข้้อมููลข่่าวที่่�เร็็ว ลึึก และกว้้างมากขึ้้�น รวมทั้้�งมีีการ
จััดตั้้�งศููนย์์ข่่าวตามภููมิภ
ิ าคครอบคลุุมทั่่�วประเทศ มีีทีม
ี ข่่าวภาคสนามตััว
จริ ิงกระจายทุุกจุุดอยู่่�ทุุกพื้้�นที่่�และเข้้าถึึงประชาชนอย่่างแท้้จริ ิง พร้้อม
�
รายงานข่่าว สดกระชัับฉัับไว เสริ ิมทััพทีีมข่่าวเบื้้�องหน้้าเข้้มข้้นมากยิ่่�งขึ้้น

นอกจากนี้้� ยัังได้้นำำ�คอนเทนต์์ดังั จากต่่างประเทศมาออกอากาศ
เพื่่� อ ดึึงผู้้�ชมกลุ่่� ม ใหม่่ๆ เพื่่� อ ขยายฐานไปสู่่� ผู้้�ช มที่่� ชื่่� น ชอบคอนเทนต์์
เอเชี่่�ยนซีีรี ีส์์ (จีีนและอิินเดีีย) ส่่งผลให้้ช่่อง 8 ยัังคงมีีเรตติ้้�งในอัันดัับ
ผู้้�นำำ�ของสถานีีโทรทััศน์์ช่่องรายการทั่่�วไป ประเภทความคมชััดปกติิ
(Variety – SD) จากการสำำ�รวจของ AGB Nielsen Media Research
(Thailand) ตลอดปีี 2564
	ด้้วยกลยุุทธ์์ “เก้้าอี้้� 4 ขา” เพื่่�อสร้้างรายได้้จากหลากหลายช่่อง
ทางและไม่่พึ่่�งพิิงรายได้้เฉพาะการขายโฆษณาเพีียงอย่่างเดีียว ช่่อง 8 จึึง
มีีรายได้้จาก 4 ช่่องทางหลััก ได้้แก่่
1) รายได้้โฆษณาจากลููกค้้าภายนอก ด้้วยการทำำ�งานเชิิงรุุ ก
มองลููกค้้าเป็็นพัันธมิิตรหลััก ช่่วยเหลืือและต่่อยอดไอเดีียการโฆษณาให้้
กัับลููกค้้า เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละรายที่่�มีโี จทย์์แตก
ต่่างกััน

	อุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณาในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมามีีการหดตััวอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิ ิด-19
ซึ่่�งส่่งผลโดยตรงต่่องบประมาณการตลาดของแบรนด์์ต่่างๆซึ่่�งเป็็นลููกค้้า
มููลค่่าอุุตสาหกรรมโฆษณารวมปีี 2564 จึึงลดลงร้้อยละ 1 จากปีีก่่อน
และมีีมููลค่่าอยู่่�ที่่� 107,151 ล้้านบาท
	สื่่�อโฆษณาโทรทััศน์์ยัังคงเป็็นสื่่�อที่่�มีีสััดส่่วนการใช้้งบโฆษณา
สููงที่่�สุุดที่่�ร้้อยละ 59 ของงบโฆษณาโดยรวม โดยค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาบน
สื่่�อโทรทััศน์์มีีมููลค่่ารวมเท่่ากัับ 63,177 ล้้านบาท ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับใกล้้
เคีียงกัับปีีก่่อน ในทางกลัับกัันสื่่�อโฆษณาออนไลน์์กลัับมีีการเติิบโตและมีี
� อย่่างต่่อเนื่่�องถึึงร้้อยละ 11 จากปีีก่่อน โดยอุุตสาหกรรม
สััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้น
โทรทััศน์์มีก
ี ารแข่่งขัันที่่�สูงู เพื่่�อแย่่งชิิดเม็็ดเงิินที่่�ทรงตััว ทั้้�งนี้้�แม้้ว่่าจำำ�นวน
ช่่องทีีวี ีดิิจิทั
ิ ล
ั จะมีีจำำ�นวนลดลงจากการคืืนใบอนุุญาตเหลืือเพีียง 18 ช่่อง
จาก 24 ช่่องในปีี 2562 แต่่เม็็ดเงิินโฆษณายัังคงกระจุุกตััวอยู่่�ในช่่องผู้้�นำำ�
หลัักเท่่านั้้�น
	ด้้ ว ยภาพรวมอุุ ต สาหกรรมโทรทัั ศ น์์ ที่่� มีี ก ารแข่่งขัั น สูู ง
ผู้้�ประกอบการทีีวี ีดิิจิิทััลต่่างก็็ได้้ปรัั บตััวเพื่่�อสร้้ างรายได้้เพิ่่�มเติิมโดย
การขยายช่่องทางการนำำ�เสนอคอนเทนต์์ไปสู่่�แพลตฟอร์์มที่่�หลากหลาย
มากขึ้้�น ตามพฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคที่่�หัันไปรัั บชมคอนเทนต์์ผ่่านสมาร์์ ท
โฟน แท็็บเล็็ตหรื ือคอมพิิวเตอร์์ ด้้วยการเพิ่่�มช่่องทางการรัับชมผ่่านทาง
โซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ อาทิิ เฟซบุ๊๊�ค ยููทููป ประกอบกัับการขายคอนเทนต์์ให้้
กัับ OTT TV (Over-the-Top TV) ซึ่่�งถืือเป็็นการสร้้างรายได้้จากกลุ่่�ม
ผู้้�ชมบนช่่องทางออนไลน์์ และฐานผู้้�ชมจากตลาดต่่างประเทศอีีกด้้วย
	ด้้วยประสบการณ์์ในธุุรกิิจสื่่�อและบัันเทิิงที่่�ยาวนาน ส่่งผลให้้
บริ ิษัั ทฯ มีีศัักยภาพในการผลิิตคอนเทนต์์ที่่�ตรงใจกลุ่่�มเป้้าหมายและมีี
เรตติ้้�งในระดัับที่่�สููง โดยยัังสามารถรัักษาระดัับเรตติ้้�งเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 0.42
โดยเป็็นอัันดัับที่่� 3 ของโทรทััศน์์ในหมวดรายการทั่่�วไป ประเภทความคม
ชััดปกติิ (Variety – SD) โดยช่่อง 8 ได้้วางกลยุุทธ์์การตลาดที่่�ชััดเจน
โดยมุ่่�งสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ชมอายุุมากกว่่า 35 ปีี ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มหลัักที่่�ยังั รัับชมความบัันเทิิงผ่่านช่่องทางโทรทััศน์์ และมีีฐานจำำ�นวน
ที่่�กว้้างจากทั่่�วประเทศ อีีกทั้้�งยัังเป็็นกลุ่่�มที่่�มีกำ
ี ำ�ลังั ซื้้�อสููง ซึ่่�งจะช่่วยต่่อยอด
ไปสู่่�ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเพื่่�อนำำ�เสนอสิินค้้าและบริ ิการต่่างๆ ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมายนี้้�
นอกจากนี้้� ช่่อง 8 ได้้เล็็งเห็็นโอกาสในการขายลิิขสิิทธิ์์�ทั้้�งใน
ตลาดต่่างประเทศและตลาดวิ ิดีีโอสตรี ีมมิ่่�งแบบ OTT ที่่�มีีการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�อง สอดรัับกัับไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริ ิโภคที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ในยุุคดิิจิทั
ิ ล
ั
� นำำ� รวมถึึง
จึึงเดิินหน้้าขยายฐานผู้้�ชมกลุ่่�มนี้้�ด้้วยการสร้้างพาร์์ทเนอร์์ชั้้น
ผลิิตคอนเทนต์์ใหม่่เพื่่�อนำำ�ไปฉายบนช่่องทางของวิ ิดีีโอสตรี ีมมิ่่�ง โดยมีี
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กลุ่่�มลููกค้้า OTT ซึ่่�งนำำ�คอนทเทนต์์ไปเผยแพร่่ได้้แก่่ AIS PLAY, WE
TV เป็็นต้้น

3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรื ือบริ ิการ

บริ ิษััทฯ ได้้เซ็็นสััญญากัับบุุคลากร และมีีการคััดสรรบุุคลากรทั้้�ง
เบื้้�องหน้้าและเบื้้�องหลัังที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพ มีีความเชี่่�ยวชาญ และเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยในส่่วนของบุุคลากรเบื้้�องหน้้า มุ่่�งเน้้นที่่�ศิิลปิิน
นัักแสดงในสัังกััดของบริ ิษัั ทฯ และอีีกส่่วนหนึ่่�งได้้มาจากการคััดเลืือก
นัั ก แสดง และศิิ ล ปิิ น อิิ ส ระ สำำ�หรัั บ ทีี ม งานผลิิ ตนั้้� น ในส่่วนของการ
สร้้างสรรค์์รููปแบบงานและการควบคุุมการผลิิตเป็็นการจััดการโดยทีีม
งานของบริ ิษััทฯ ส่่วนของการดำำ�เนิินการผลิิตอยู่่�ในรููปแบบของพนัักงาน
ภายในส่่วนหนึ่่�ง และอีีกส่่วนหนึ่่�งเป็็นการจ้้างผลิิต โดยบริ ิษััทฯ มีีพัน
ั ธมิิตร
ซึ่่�งเป็็นบริ ิษัั ทชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ ในการคััดเลืือกรายการที่่�มีี
ความแปลกใหม่่มานำำ�เสนอต่่อผู้้�ชมอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ธุุรกิิจสื่่�อวิ ิทยุุ

คููลฟาเรนไฮต์์ เป็็นสถานีีวิ ิทยุุที่่�นำำ�เสนอเพลงไทยสากลสำำ�หรัับกลุ่่�มคน
เมืือง Urbanista อายุุระหว่่าง 18-44 ปีี ทั้้�งในกรุุงเทพฯ ปริ ิมณฑล และ
หััวเมืืองใหญ่่ทั่่�วประเทศ มีีผู้้�ชมผ่่านทั้้�งออฟไลน์์และออนไลน์์รวมกัันกว่่า
3.9 ล้้านรายต่่อเดืือน เติิบโตขึ้้�นต่่อเนื่่�องในรอบ 10 ปีี และเป็็นสถานีีได้้
รัับการยอมรัับจากกลุ่่�มผู้้�ฟัังสููงสุุด ด้้วยทีีมคููลเจมืืออาชีีพที่่�มีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะตััว และนำำ�เสนอกิิจกรรมเพื่่�อสร้้ างความผููกพัันกัับกลุ่่�มผู้้�ฟัังซึ่่�ง
ตอบสนองไลฟ์์สไตลของกลุ่่�มคนทำำ�งานรุ่่�นใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง และการ
จััดกิิจกรรมที่่�ตอบสนองไลฟสไตล์์และเปิิดโลกทััศน์์ของกลุ่่�มคนทำำ�งาน
รุ่่�นใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีกิจ
ิ กรรมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะ อาทิิ COOL
Outing (คููล เอาท์์ติ้้�ง) Ink Eat All Around (อิ๊๊�งค์์ อีีท ออล อะราวด์์)
และ COOL Music Fest
	คููลฟาเรนไฮต์์ ได้้ขยายช่่องทางการรัับฟัังสู่่�แพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ล
ั
ผ่่านแอปลิิเคชั่่�นบนสมาร์์ทโฟน และยัังคงรัักษาแพลตฟอร์์มวิ ิทยุุควบคู่่�
กัันไป ในรูู ปแบบ Hybrid เพื่่�อสร้้ างความสะดวกสบายในการรัั บฟััง
ไม่่ว่่าผู้้�ฟัังจะอยู่่�ที่่�ใดก็็ตาม และยัังเป็็นการขยายสู่่�ฐานผู้้�ฟัังรุ่่�นใหม่่ที่่�นิิยม
ใช้้ช่่องทางออนไลน์์ต่่างๆในการเข้้าถึึงคอนเทนท์์

1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์

� จำำ�กัด
บริ ิษััท คููลลิิซึ่่ม
ั ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริ ิการสื่่�อวิ ิทยุุผ่่านระบบ
คลื่่�นความถี่่� FM 93.0 MHz หรื ือ “คููลฟาเรนไฮต์์” และผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ที่่� www.COOLISM.net รวมถึึงแอปพลิิเคชั่่�นคููลลิิซึ่่�มบน
สมาร์์ทโฟน โดยมีีกลยุุทธ์์การสร้้างรายได้้จากหลากหลายช่่องทางผ่่าน
“แม่่น้ำำ�� 3 สาย” หรื ือรายได้้จาก 3 ช่่องทางหลััก ได้้แก่่
แม่่น้ำำ��สายที่่� 1 COOLfahrenheit (ธุุรกิิจคลื่่�นเพลง) สร้้าง
รายได้้จากโฆษณา
แม่่น้ำำ��สายที่่� 2 COOLive (ธุุรกิิจคอนเสิิร์์ตและอีีเวนต์์) สร้้าง
รายได้้จากบััตรเข้้าชมงาน รวมถึึงรายได้้สปอนเซอร์์จากแบรนด์์ต่่างๆ
ที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการจััดงาน
แม่่น้ำำ��สายที่่� 3 COOLanything (ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ) รายได้้
จากการขายสิินค้้า โดยการเปลี่่�ยนผู้้�ฟัังเป็็นผู้้�ซื้้�อ โดยการนำำ�เสนอสิินค้้า

และบริ ิการผ่่านแอปพลิิเคชััน COOLISM ภายใต้้คอนเซปต์์ “ฟัังเพลง
ได้้ ช้้อปเพลิิน ในแอปเดีียว”

สถานีีวิ ิทยุุ
ผู้้�ให้้สััมปทานคลื่่�นวิ ิทยุุ
วัันและเวลาออกอากาศ
สััญญาณส่่งครอบคลุุมพื้้�นที่่�
แนวคิิด (Concept)
กลุ่่�มผู้้�ฟัังเป้้าหมายหลััก
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คููลฟาเรนไฮต์์
สถานีีวิ ิทยุุเสีียงจากทหารเรื ือ
24 ชั่่�วโมง ทุุกวััน
กรุุงเทพฯ ปริ ิมณฑล และทั่่�วประเทศ ผ่่าน

รายได้้จากการจััดอีีเว้้นท์์ และคอนเสริ ิต์์ ผ่่าน “COOLive” ถืือ
เป็็นอีีกหนึ่่�งรายได้้หลัักของคููลลิิซึ่่�ม เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบจากภาพรวม
สื่่�อโฆษณาวิ ิทยุุที่่�หดตััว โดยอีีเว้้นท์์ต่่างๆ ที่่� COOLive สร้้างสรรค์์นั้้�น
ได้้รัับความเชื่่�อถืือ และมั่่�นใจจากทั้้�งผู้้�ชมและสปอนเซอร์์มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
อย่่างไรก็็ตามจากสถานการณ์์โควิ ิด-19 ที่่�ทำำ�ให้้มีก
ี ารยกระดัับมาตรการ
การควบคุุมสถานการณ์์การแพร่่ระบาด จึึงไม่่สามารถจััดคอนเสิิร์์ตขนาด
ใหญ่่ได้้ในปีี 2564 ทั้้�งนี้้�จะสามารถกลัับมาดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ได้้อย่่าง
ปรกติิอีีกครั้้�ง เมื่่�อสถานการณ์์โควิ ิด-19 คลี่่�คลายลง

	คููลเอนนี่่�ติิง เป็็นการสร้้ างรายได้้จากการขายสิินค้้าโดยการ
เปลี่่�ยนผู้้�ฟัังให้้กลายเป็็นผู้้�ซื้้�อ (Listener to Customer) ผ่่านการ
สร้้างประสบการณ์์การช้้อปปิ้้�งออนไลน์์บนแอปพลิิเคชั่่�นคููลลิิซึ่่�ม ซึ่่�งผู้้�
ฟัังสามารถฟัังเพลงและช้้อปปิ้้�งออนไลน์์ไปพร้้อมกััน ทั้้�งนี้้�คููลเอนนี่่�ติิง
ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเพื่่�อคััดสรรสิินค้้าที่่�ตรงกัับความ
ชอบของกลุ่่�มผู้้�ฟัังคููลฟาเรนไฮต์์ โดยลัักษณะสิินค้้าจะมีีความแตกต่่าง
จากสิินค้้าบนช่่องทางคอมเมิิร์์ซอื่่�นๆ ของบริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย
แตกต่่างออกไป

2) การตลาดและการแข่่งขััน

ค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาอุุตสาหกรรมสื่่�อวิ ิทยุุมีีแนวโน้้มลดลงในปีีที่่�
ผ่่านมา เป็็นผลจากเม็็ดเงิินโฆษณาโดยรวมซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจากสภาวะ
�
เศรษฐกิิจ และงบประมาณโฆษณาซึ่่�งถููกจััดสรรไปยัังสื่่�อออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้น
เป็็นเหตุุให้้ค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาบนสื่่�อวิ ิทยุุของปีี 2564 มีีมููลค่่ารวมเท่่ากัับ
3,261 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 9 จากปีีก่่อน อย่่างไรก็็ตาม สื่่�อโฆษณา
วิ ิทยุุก็ยั
็ งั ถืือเป็็นสื่่�อหลัักที่่�แบรนด์์ต่่างๆ ให้้ความสนใจและเลืือกใช้้เป็็นสื่่�อ
หลัักสื่่�อหนึ่่�งในการวางแผนการตลาด โดยลููกค้้าจะเลืือกซื้้�อสื่่�อโฆษณากัับ
สถานีีที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงอัันดัับต้้นเป็็นหลััก ประกอบกัับการพิิจารณา
ปััจจััยด้้านราคาเพื่่�อประเมิินความคุ้้�มค่่าต่่อเม็็ดเงิินโฆษณาที่่�จะได้้รัับเป็็น
อีีกปััจจััยหนึ่่�ง
บริ ิษัั ทฯ จึึงนำำ�จุุดแข็็งจากเรตติ้้�งอัันดัับที่่� 1 ซึ่่�งผู้้�ฟัังมีีความ
ผููกพัันเหนีียวแน่่นทั้้�งบนออนแอร์์และออนไลน์์ มาเป็็นกลยุุทธ์์เพื่่�อนำำ�เสนอ
CPM หรื ือ Cost per Thousand ซึ่่�งเปรี ียบเทีียบสััดส่่วนจำำ�นวนผู้้�ฟััง
และราคาโฆษณาต่่อหน่่วย ให้้มีีความคุ้้�มค้้า เพื่่�อแบรนด์์ลููกค้้าได้้ใช้้เม็็ด
เงิินโฆษณาให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้มาก
ที่่�สุุด อีีกทั้้�ง ยัังมีีการสร้้างแพคเก็็จการขายใหม่่ๆ ที่่�ขายรวมกัับสื่่�อภาย
� อย่่างครบวงจรทั้้�งออนแอร์์ ออนไลน์์ และออนโมบาย
ใต้้แบรนด์์คูล
ู ลิิซึ่่ม
ด้้วยราคาที่่�คุ่่�มค่่ามากกว่่าหากเทีียบกัับคู่่�แข่่ง ซึ่่�งส่่งผลให้้คููลฟาเรนไฮต์์
เป็็นคลื่่�นวิ ิทยุุที่่�มีีส่่วนแบ่่งการตลาดในสื่่�อโฆษณาวิ ิทยุุสููงที่่�สุุด
นอกจากนี้้� จากพฤติิ ก รรมผู้้�ฟัั ง วิ ท
ิ ยุุ ซึ่่� ง นิิ ย มรัั บ ฟัั ง ผ่่าน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�น และเติิบโตสููงในระดัับร้้อยละ 10-20 โดย
มีีระยะเวลาการรัับฟัังเฉลี่่�ยในระดัับ 1.34 ชั่่�วโมง/วััน บริ ิษััทฯ จึึงได้้มุ่่�ง
เน้้นการพััฒนาช่่องทางออนไลน์์ ทั้้�งจากแอปพลิิเคชั่่�นคููลลิิซึ่่�ม และการ
ร่่วมพัันธมิิตรกัับมิิวสิิคสตรี ีมมิ่่�งแอปพลิิเคชั่่�นชั้้�นนำำ� อาทิิ JOOK, Apple
Music และ Google Assistant เพื่่�อขยายฐานผู้้�ฟัังที่่�มีีอายุุต่ำำ��ลง และ
สร้้างความหลากหลายของช่่องทางการรัับฟััง

3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรื ือบริ ิการ

บริ ิษัั ท ฯ ยัั ง คงส่่งเสริ ิมให้้ นัั ก จัั ด รายการวิ ิทยุุ แ ต่่ละคนเสริ ิม
ศัักยภาพของตนเองให้้มีค
ี วามรู้้�และทัักษะที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะความรู้้�
� ออนไลน์์ให้้เกิิดประโยชน์์
เบื้้�องต้้นทางการตลาด เทคโนโลยีี และการใช้้สื่่อ
สููงสุุด พร้้อมทั้้�งสามารถดำำ�เนิินรายการตามรููปแบบของรายการที่่�วางไว้้
ให้้สอดคล้้องกัับรสนิิยมของกลุ่่�มผู้้�ฟัังเป้้าหมาย ปััจจุุบัันนัักจััดรายการ
ของบริ ิษัั ทฯ ยัังต้้องเป็็นผู้้�มีีทัักษะในการเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินรายการในการจััด
กิิจกรรมส่่งเสริ ิมการขาย (On Ground) เพื่่�อรองรัับงานกิิจกรรมพิิเศษ
(Event) เพื่่�อส่่งเสริ ิมการขายทั้้�งในส่่วนของการโฆษณาให้้ลูก
ู ค้้า รวมถึึง
สิินค้้าของธุุรกิิจพาณิิชย์์ของบริ ิษััทฯ ควบคู่่�กัันไป
นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้เลืือกใช้้ระบบคอมพิิวเตอร์์ในการควบคุุม
การออกอากาศแบบอััตโนมััติซึ่่
ิ ง� เป็็นเทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นมาตรฐานสากล และ
มีีการอััพเดทซอฟต์์แวร์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อความทัันสมััย และคุุณภาพใน
� ๆ ที่่�
การออกอากาศผ่่านคลื่่�นวิ ิทยุุระบบ FM และแพลตฟอร์์มออนไลน์์อื่่น
� สาร
เข้้าถึึงทุุกอุุปกรณ์์สื่่อ

ผ่่านออนไลน์์และสมาร์์ทโฟน
Music Lifestyle Content
Urbanista อายุุระหว่่าง 18-44 ปีี
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ธุุรกิิจเพลง

1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์

ธุุรกิิจเพลงของอาร์์เอสที่่�เป็็นธุุรกิิจต้้นน้ำำ��มากว่่า 40 ปีี ซึ่่�งผ่่าน
การทรานส์์ฟอร์์มและผ่่านทุุกดิิสรััปชัันทั้้�งเทคโนโลยีี และสภาพแวดล้้อม
จนทำำ�ให้้วัน
ั นี้้� RS MUSIC เป็็น Intellectual Properties ที่่�ยังั คงความ
สดสนุุก มีีรููปแบบคอนเทนต์์ที่่�แตกต่่างจากการทำำ�ค่่ายเพลงแบบเดิิมๆ
เพราะธุุรกิิจเพลงของอาร์์เอสไม่่ได้้เป็็น Music Label แต่่เป็็น Music

Content Recreation เพื่่�ออยู่่�กัับคนในทุุกไลฟ์์สไตล์์
ธุุรกิิจเพลงของอาร์์เอสมีีการดำำ�เนิินงานในลัักษณะครบวงจรใน
� ลากหลาย ตรงความต้้องการสำำ�หรัับ
ทุุกมิิติิ เพื่่�อสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์ที่่ห
� และการตลาด
ทั้้�งตลาด กลุ่่�มเป้้าหมาย และศิิลปิิน โดยการวางกลยุุทธ์์สื่่อ
การบริ ิหารศิิลปิิน และการบริ ิหารคอนเทนต์์เพลง ผ่่านช่่องทางที่่�หลาก
หลายทั้้�งในสื่่�อออนไลน์์ เช่่น สตรี ีมมิ่่�ง โซเชีียลมีีเดีีย ดาวน์์โหลด และ
ออฟไลน์์ เช่่น โทรทััศน์์ อีีเว้้นท์์ และโชว์์บิิซต่่างๆ
นอกจากนี้้� ยัังสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากโซเชีียลมีีเดีียของแต่่ละศิิลปิิน
� ตก
ในสัังกััด รวมถึึงการสร้้างศิิลปิินให้้เป็็น Influencer จากไลฟ์์สไตล์์ที่่แ
ต่่าง และเชื่่�อมโยงสู่่�เอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซโมเดลเพื่่�อสร้้างรายได้้จากการขาย
สิินค้้าไปยัังกลุ่่�มแฟนคลัับ รวมไปถึึงการจััดคอนเสิิร์์ตและอีีเว้้นท์์ต่่างๆ
ด้้วย

RS MUSIC มีีแกนการทำำ�งาน 2 แกนหลัักคืือ

Content Creation
การสร้้างคอนเทนต์์ร่่วมกัับ Artist, Partner, Creator และ
Influencer เพื่่�อให้้เกิิดคอนเทนต์์ใหม่่ๆ ที่่�ตอบโจทย์์ทางการตลาดและ

ไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริ ิโภค โดยดำำ�เนิินงาน ภายใต้้ 3 ค่่ายเพลง ได้้แก่่ Rsiam
(อาร์์สยาม) RoseSound (โรสซาวด์์) และ Kamikaze (กามิิกาเซ่่) และ
การทำำ�งานร่่วมกัับศิิลปิินและพาทเนอร์์มากมาย

Content Monetization

การต่่อยอดสร้้างสิินทรััพย์์ (Asset) ของธุุรกิิจเพลง และใน
เครื ืออาร์์เอส กรุ๊๊�ป เพื่่�อสร้้าง Value กัับ Intellectual Properties
โดยผ่่านรููปแบบการทำำ�งานผ่่าน Digital Service Platform, Social
Media, Copyright Management และในรููปแบบใหม่่ๆที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต เช่่น NFT, Metaverse
รายได้้ หลัั ก จากการประกอบธุุ ร กิิ จ เพลง แบ่่งออกเป็็ น 3
ประเภท ได้้แก่่
1) รายได้้จากอีีเว้้นท์์และโชว์์บิิซของศิิลปิินในสัังกััด จากงาน
แสดง งานโชว์์ของศิิลปิินตลอดทั้้�งปีี รวมทั้้�งการสร้้ างรายได้้จากการ
จััดหาสปอนเซอร์์ สู่่�การเป็็นแบรนด์์แอมบาสเดอร์์ หรื ือ พรี ีเซนเตอร์์
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ต่่ างๆ ซึ่่� ง ทำำ�ผ่่ านช่่องทางที่่� ห ลากหลายทั้้� ง ออฟไลน์์ หรื ือ
ออนไลน์์บนโซเชีียลมีีเดีียของศิิลปิิน
40

2) รายได้้ จ ากการใช้้ เ พลงผ่่านทางระบบดิิ จิิ ทัั ล (Digital
Content) ทั้้�งในรููปแบบการฟัังสตรี ีมมิ่่�งออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ
เช่่น JOOX, Spotify, Apple Music การชมมิิวสิิควิ ิดีีโอออนไลน์์ผ่่าน
แพลตฟอร์์ม เช่่น YouTube, Facebook, AIS play รวมทั้้�งรายได้้จาก
� ร้้างสรรค์์ใหม่่ผ่่านช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียซึ่่�งมีีฐาน
การรัับชมคอนเทนต์์ที่่ส
แฟนคลัับมากกว่่า 40 ล้้านบััญชีี โดยในปีี 2564 ได้้จััดทำำ�โปรเจคพิิเศษ
#RShomecoming ซึ่่�งรวบรวมศิิลปิินทุุกรุ่่�นกลัับมาสร้้างสรรค์์ผลงาน
เพลงและนำำ�เสนอผ่่านยููทูป
ู และเฟซบุ๊๊�ก นอกจากนี้้�ยังั มีีรายได้้จากบริ ิการ
ดาวน์์โหลดเพลง และเสีียงเรี ียกเข้้าหรื ือเสีียงรอสายผ่่านทางโทรศััพท์์
3) รายได้้จากการบริ ิหารลิิขสิิทธิ์์�เพลง จากการบริ ิหารจััดเก็็บ
การเผยแพร่่ลิิขสิิทธิ์์�เพลงโดยบริ ิษััท จััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์�ไทย จำำ�กัด
ั หรื ือในชื่่�อ
ย่่อว่่า TCC (Thai Copyright Collection CO., LTD.) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�
จััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์�ผลงานต่่างๆ ที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้ในเชิิงพาณิิชย์์ให้้กัับบริ ิษัั ทฯ

คุุณภาพของผลงาน และการดููแลเพลงเมื่่�อออกสู่่�ตลาดอย่่างใกล้้ชิด
ิ โดย
เน้้นที่่�การสื่่�อสารร่่วมกัับตััวศิิลปิินในช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียที่่�ดูแ
ู ลร่่วมกััน
เพื่่�อทำำ�ให้้การผลิิตผลงานแต่่ละโปรเจคเป็็นไปตามการวางแผนในขั้้�นต้้น
และมีีการวััดผลทั้้�งในเชิิงคุุณภาพและเชิิงการตอบรัับของกลุ่่�มเป้้าหมาย
ผ่่านตััววััดในช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ

ธุุรกิิจอื่่�นๆ
ธุุรกิิจสื่่�อออนไลน์์

1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์

นอกจากนี้้�ยัังมีีรายได้้จากการทำำ�โปรเจคพิิเศษร่่วมกัับพัันธมิิตรต่่างๆ ที่่�
ร่่วมกัันนำำ�บทเพลงเก่่ามาสร้้างสรรค์์ใหม่่ในรููปแบบต่่างๆ บนแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััล อาทิิ JOOX, Tiktok

2) การตลาดและการแข่่งขััน

จากผู้้�บริ โิ ภคมีี พ ฤติิ ก รรมการฟัั ง เพลงที่่� เ ปลี่่� ย นในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 ซึ่่�งใช้้ชีีวิ ิตอยู่่�ในที่่�พัักอาศััย
มากขึ้้�นจากการ Work from Home จึึงมีีเวลาส่่วนตััวเพิ่่�มขึ้้�นและมีี
ความต้้องการฟัังเพลงเพื่่�อสร้้างความผ่่อนคลาย ในขณะที่่�กระแสการรัับ
� อย่่างต่่อเนื่่�อง จากความสะดวกซึ่่�งผู้้�ใช้้
ฟัังเพลงผ่่านสตรี ีมมิ่่�งก็็เติิบโตขึ้้น
งานสามารถรัับชมวิ ิดีีโอหรื ือฟัังเพลงได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาตามความต้้องการ
ส่่งผลให้้ผู้้�บริ ิโภคหัันมาฟัังเพลงออนไลน์์ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ หรื ือโซเชีียล
มีีเดีียต่่างๆ ผ่่านอุุปกรณ์์สมาร์์ ทโฟนกัันมากขึ้้�น จึึงถืือเป็็นโอกาสของ
ธุุรกิิจเพลงที่่�มีค
ี ลัังเพลง และลิิขสิิทธ์์ของคอนเทนท์์จะสามารถสร้้างราย
ได้้ผ่่านแพลตฟอร์์ มดิิจิิทััล ซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ฟัังเข้้าถึึงได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็ว ทุุกที่่�ทุก
ุ เวลา ภายใต้้ต้น
้ ทุุนการจััดจำำ�หน่่ายที่่�ต่ำำ��ลง อย่่างไรก็็ตาม
แพลตฟอร์์ มดิิจิิทััลและเทคโลโลยีีออนไลน์์ก็็ถืือเป็็นโอกาสสำำ�หรัับค่่าย
เพลงอิิสระ และศิิลปิินอิิสระซึ่่�งจะสามารถสร้้างสรรค์์งานเพื่่�อนำำ�ออกสู่่�
ตลาดได้้อย่่างรวดเร็็วภายใต้้งบประมาณที่่�ต่ำ�ำ� จึึงส่่งผลให้้มีีผู้้�ประกอบ
การรายใหม่่ในธุุรกิิจเพลงจำำ�นวนมากได้้เริ่่�มสร้้างสรรค์์ผลงานในรููปแบบ
ที่่�หลายหลายออกสู่่�ตลาด
บริ ิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับหารายได้้จากศัักยภาพของคลััง
เพลงเก่่าและลิิขสิิทธ์์ของบทเพลง ทั้้�งการนำำ�มาปรัับรูู ปแบบใหม่่ให้้ตรง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายในปััจจุุบััน และการสร้้างสรรค์์เพลงใหม่่จากศัักยภาพ
ของทีี ม งานที่่� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ สูู ง รวมถึึงขยายช่่องทางสู่่� โ ซเชีี ย ล
มีีเดีียบนแพลตฟอร์์ มต่่างๆ ที่่�หลากหลายและปรัั บเปลี่่�ยนไปตามกลุ่่�ม
เป้้าหมาย เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงผู้้�บริ ิโภคได้้อย่่างรวดเร็็ว และตรงตาม
ไลฟ์์สไตล์์ของกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกกลุ่่�ม

3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรื ือบริ ิการ

การวางนโยบายในการเปิิดโอกาสให้้กับ
ั กลุ่่�มศิิลปิินใหม่่ นัักแต่่ง
เพลง และช่่องทางสร้้างสรรค์์งานเพลงหรื ือช่่องทางสื่่�อในรูู ปแบบใหม่่
เพื่่�อพััฒนาและยกระดัับงานเพลงของอาร์์เอสให้้ทัันสมััยและครอบคลุุม
กลุ่่�มเป้้าหมายตลอดเวลา พิิจารณาศิิลปิินที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์ที่่�โดดเด่่น ไม่่
เพีียงแค่่มีีความสามารถในการร้้องเพลงเพีียงอย่่างเดีียว รวมถึึงการวาง
นโยบายการผลิิตผลงานในจำำ�นวนที่่�เหมาะสม เน้้นการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ

ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ เข้้าร่่วมลงทุุนร้้อยละ 70 ในบริ ิษััท โฟร์์ท
แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด (โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล) เพื่่�อขยายสู่่�ธุุรกิิจดิิจิิทััลในหลากหลาย
รููปแบบ ทั้้�งนี้้� โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล ประกอบธุุรกิิจหลััก 3ด้้าน ได้้แก่่
1) ที่่�ปรึ ึกษาและเอเจนซี่่�ด้้านการตลาดออนไลน์์ ที่่�มีีส่่วนร่่วม
ในการสร้้างและพััฒนา Key Opinion Leader (KOL) รวมถึึงอิินฟลูู
เอนเซอร์์ (Influencer) โดยในปีี 2564 เริ่่�มโครงการ “The Rising
Influencer” ซึ่่�งเป็็นการค้้นหาผู้้�มีีความสามารถโดดเด่่น เป็็นนัักเล่่า
เรื่่�องที่่�กล้้าแสดงออก มีีเอกลัักษณ์์ พร้้ อมจะมาผลิิตคอนเทนต์์ และ
สร้้างอิิทธิิพลบนโลกโซเชีียลในฐานะ Super Influencers บนช่่องทาง
โซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ ในเครื ืออาร์์เอส กรุ๊๊�ป นอกจากนี้้�ยัังช่่วยพััฒนาต่่อ
ยอดออนไลน์์คอนเทนต์์ในเครื ืออาร์์เอสกรุ๊๊�ป
2) บริ กิ ารจัั ด หาและผลิิ ต คอนเทนต์์ แ ละอีี เ วนต์์ ต่่ างชาติิ
(International Content & Event) ด้้วยความเชี่่�ยวชาญในด้้านคอน
เทนต์์ K-Pop ซึ่่�งจะถููกนำำ�มาต่่อยอดหารายได้้ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องที่่�หลากหลาย
อาทิิ การจััดคอนเสิิร์์ตและอีีเวนต์์ งานแฟนมีีตติ้้�ง รายการวาไรตี้้�บนช่่อง
ทางออนไลน์์และสื่่�อโทรทััศน์์ เป็็นต้้น
3) Popcoin สมาร์์ท มาร์์เก็็ตติ้้�ง แพลตฟอร์์ม ซึ่่�งจะช่่วย
ยกระดัับและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�การตลาดให้้กัับแบรนด์์ต่่างๆ โดย
มีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั โทเคน ประเภท Utility Token ซึ่่�งใช้้เทคโนโลยีี บล็็อกเชนเป็็น
สื่่�อกลางในการแลกเปลี่่�ยน อีีกทั้้�งยัังเป็็นตััวกลางในการเชื่่�อมต่่อธุุรกิิจ
คอมเมิิ ร์์ ซ และธุุ ร กิิ จ สื่่� อ -บัั น เทิิ ง ของบริ ษั
ิ ั ท ฯ ให้้ ป ระสบการณ์์ ข อง
ผู้้�บริ ิโภคไร้้รอยต่่อรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ Popcoin สามารถศึึกษา
ได้้ที่่� www.popcoin.co
	ทั้้�งนี้้� โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล จึึงเข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือหลัักเพื่่�อวางกลยุุทธ์์
การพััฒนาคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ให้้กัับกลุ่่�มอาร์์เอส และนำำ�สิินทรััพย์์ใน
รููปแบบ Physical เข้้าสู่่� Digital Economy เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์
ใหม่่อย่่างไร้้ ขอบเขตให้้ กัับผู้้�บริ ิโภค และช่่วยเติิมเต็็ม Ecosystem
ของบริ ิษัั ทฯ ภายใต้้เอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซ โมเดล ให้้มีีความสมบููรณ์์มาก
ยิ่่�งขึ้้�น

2) การตลาดและการแข่่งขััน

แม้้ว่่าภาพรวมค่่าใช้้จ่่ายอุุตสาหกรรมโฆษณาจะทรงตััว จาก
สภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวและผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
� มีีการเติิบโตสวนกระแสอย่่าง
ของโควิ ิด-19 ที่่�ยื้้�ดเย้้อ แต่่สื่่�อออนไลน์์นั้้น
ต่่อเนื่่�อง จากเม็็ดเงิินในสื่่�อโฆษณาดิิจิิทััลในปีี 2564 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11
จากปีีก่่อนหน้้า เป็็น 23,315 ล้้านบาท และมีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ
22 ของเม็็ดเงิินอุุตสาหกรรมรวม โดยมีีปััจจััยผลัักดัันจากภาคธุุรกิิจมีี
การปรัับตััวหัันมาให้้ความสำำ�คััญสื่่�อออนไลน์์มากขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์การใช้้ชีีวิ ิตที่่�เปลี่่�ยนไปของผู้้�บริ ิโภคและวัั ดผลได้้ชััดเจน
และจากผู้้�บริ ิโภคทุุกวััยเข้้าถึึงอิินเทอร์์ เน็็ตและใช้้เวลาบนแพลตฟอร์์ ม
� ทั้้�งการเสพคอนเทนต์์ออนไลน์์ ซื้้�อของผ่่านออนไลน์์ การ
ออนไลน์์มากขึ้้น
สั่่�งอาหารทางเดลิิเวอรี่่� การประชุุมออนไลน์์ เป็็นต้้น และใช้้เวลากัับสื่่�อ
ประเภทอื่่�นๆ ลดลง โดยแพลตฟอร์์มที่่�เป็็นที่่�นิิยมสำำ�หรัับนัักการตลาด
ยัังคงเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�มีีผู้้�ใช้้จำำ�นวนมาก เช่่น เฟซบุ๊๊�กและยููทููป บริ ิษััทฯ
จึึงได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการยกระดัับธุุรกิิจสื่่�อและบัันเทิิง ด้้วยการพััฒนา
คอนเทนต์์รููปแบบใหม่่จาก โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล ขยายไปยัังช่่องทางออนไลน์์
� โดยใช้้ประโยชน์์จากฐานผู้้�ชมผู้้�ฟัังมากกว่่า 50 ล้้านบััญชีีผู้้�ใช้้งาน
มากขึ้้น
ผ่่านทุุกช่่องทางออนไลน์์ของอาร์์เอส กรุ๊๊�ป เพื่่�อขยายฐานกลุ่่�มผู้้�บริ ิโภค
กลุ่่�มใหม่่อย่่าง Gen Y และ Gen Z

41

1.3) โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริ ิษััท
1.3.1) โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริ ิษััท
ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ ได้้แก่่
1 : กลุ่่�มธุุรกิิจพาณิิชย์์
2 : กลุ่่�มธุุรกิิจสื่่�อ (สื่่�อโทรทััศน์์ และสื่่�อวิ ิทยุุ)
3 : กลุ่่�มธุุรกิิจเพลง และอื่่�นๆ

กลุ่่�มธุุรกิิจพาณิิชย์์
100%
100%

กลุ่่�มธุุรกิิจสื่่�อ (สื่่�อโทรทััศน์์และสื่่�อวิ ิทยุุ)

LIFESTAR
RS MALL

100%

RSTV

กลุ่่�มธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ
70%

100%

4TH APPLE
30%

COOLISM

NO PROBLEM**

100%
R ALLIANCE
35%

RS บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มธุุรกิิจพาณิิชย์์

• LIFESTAR บริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด
• RS MALL บริ ิษััท อาร์์เอส มอลล์์ จำำ�กััด

กลุ่่�มธุุรกิิจสื่่�อ (สื่่�อโทรทััศน์์และสื่่�อวิ ิทยุุ)
• RSTV บริ ิษััท อาร์์.เอส.เทเลวิ ิชั่่�น จำำ�กััด
• COOLISM บริ ิษััท คููลลิิซึ่่�ม จำำ�กััด
กลุ่่�มธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ
• 4th APPLE บริ ิษััท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด
• NO PROBLEM** บริ ิษััท โน พร็็อบเบล็็ม คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
• R ALLIANCE บริ ิษััท อาร์์ อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด จำำ�กััด
• CHASE บริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย
• IDEA POWER บริ ิษััท ไอเดีีย พาวเวอร์์ จำำ�กััด
• TCC บริ ิษััท จััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์�ไทย จำำ�กััด
• YAAK บริ ิษััท ย๊๊าค จำำ�กััด จำำ�กััด
• RSPLANB บริ ิษััท อาร์์เอสแพลนบีี จำำ�กััด
• RS TRAVEL* บริ ิษััท อาร์์เอส ทราเวล จำำ�กััด
• RSBS* บริ ิษััท อาร์์เอส อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล บรอดคาสติ้้�ง แอนด์์
สปอร์์ต แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

25%
100%
100%
51%
100%
83%

CHASE
IDEA POWER

TCC
YAAK
RSPLANB
RS TRAVEL*
RSBS*

หมายเหตุุ * หยุุดประกอบกิิจการชั่่�วคราว
** อยู่่�ระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีการลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม และกิิจการร่่วมค้้า (Joint Venture) โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

(1) บร ิษัทย่อย
ล�ำดับ

1

2

ชื่่�อบริ ิษััท

บริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด
(“LIFESTAR”)

บริ ิษััท อาร์์เอส มอลล์์
จำำ�กััด
(“RS MALL”)

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ตามช่่องทางค้้าปลีีกต่่างๆ

ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์

ตามช่่องทางค้้าปลีีกต่่างๆ

3

บริ ิษััท อาร์์.เอส.
เทเลวิ ิชั่่�น จำำ�กััด
(“RSTV”)

ธุุรกิิจให้้บริ ิการสื่่�อโทรทััศน์์
ในระบบดิิจิิทััล

4

บริ ิษััท คููลลิิซึ่่�ม จำำ�กััด
(“COOLISM”)

ธุุรกิิจให้้บริ ิการสื่่�อวิ ิทยุุ

ทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้ว
(บาท)
1,000,000

200,000,000

ถืือ
หุ้้�น(%)

100%

100%

300,000,000

100%

6,250,000

100%

สถานที่ตงั้
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 5
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 7
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ บีี ชั้้�น 3
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ ซีี ชั้้�น 4
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

5

6
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บริ ิษััท จััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์�
ไทย จำำ�กััด
(“TCC”)

บริ ิษััท ย๊๊าค จำำ�กััด
(“YAAK”)

ธุุรกิิจจััดเก็็บค่่าลิิขสิิทธิ์์�

ธุุรกิิจผลิิตรายการโทรทััศน์์

5,000,000

2,500,000

100%

100%

ลำำ�ดัับ

7

8

9

10

ชื่่�อบริ ิษััท

บริ ิษััท อาร์์ อััลไลแอนซ์์
จำำ�กััด
(“R ALLIANCE”)

บริ ิษััท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล
จำำ�กััด
(“4th APPLE”)

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจด้้านการลงทุุน

ธุุรกิิจการให้้บริ ิการและ
รัับบริ ิหารจััดการด้้านการ
ตลาดออนไลน์์ Content
& Influencer
Marketing

บริ ิษััท อาร์์เอส
ทราเวล จำำ�กััด
(“RS TRAVEL”)

หยุดประกอบกิจการชัว่ คราว

บริ ิษััท อาร์์เอส อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล บรอดคาสติ้้�ง
แอนด์์ สปอร์์ต แมเนจ
เม้้นท์์ จำำ�กััด
(“RSBS”)

หยุุดประกอบกิิจการชั่่�วคราว

ทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้ว
(บาท)
1,035,000,000

4,000,000

ถืือ
หุ้้�น(%)

100%

70%

37,000,000

100%

9,375,000

83%

สถานที่่�ตั้้ง�
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ บีี ชั้้�น 3
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ ซีี ชั้้�น 2

ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ บีี ชั้้�น 3
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ บีี ชั้้�น 3
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888

27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ ซีี ชั้้�น 3
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
27 อาคาร อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ บีี ชั้้�น 3
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
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นโยบายการแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทในกลุ่่�ม (“อาร์์เอส กรุ๊๊�ป”)

(2) บริ ิษััทร่่วม
ลำำ�ดัับ

11

12

13

ชื่่�อบริ ิษััท

บริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย
จำำ�กััด (“CHASE”)

ลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจสิินเชื่่�อ-บริ ิหาร
สิินทรััพย์์

บริ ิษััท ไอเดีีย เพาเวอร์์
จำำ�กััด
(“IDEA POWER”)

ธุุรกิิจรัับจ้้าง
จััดกิิจกรรม

บริ ิษััท โน พร็็อบเบล็็ม
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(“NO PROBLEM”)

อยู่่�ระหว่่าง
การชำำ�ระบััญชีี

ถืือ
หุ้้�นโดย

R ALLIANCE

R ALLIANCE

4 APPLE
th

ทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้ว
(บาท)
784,220,900

20,000,000

1,000,000

ถืือ
หุ้้�น(%)

35%

25%

30%

สถานที่่�ตั้้ง�
8/9-10
ซอยวิ ิภาวดีีรัังสิิต 44
(ซอยมงคลนิิเวศน์์)
ถนนวิ ิภาวดีีรัังสิิต
แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
27 อาคารอาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 11
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม เขต
จตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทร. 02-037-8888
149/331 หมู่่�ที่่� 13
ตำำ�บลอ้้อมน้้อย
อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
จ.สมุุทรสาคร 74130

(3) กิิจการร่่วมค้้า
ลำำ�ดัับ

14

1.3.2) ผู้้�ถืือหุ้้�น

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นล่่าสุุด (Record Date) วัันที่่� 14 มกราคม 2565 มีีดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

จำำ�นวนหุ้้�น

1
2
3
4
5
6

กลุ่่�มเชษฐโชติิศัักดิ์์�*
นายโสรััตน์์ วณิิชวรากิิจ
กลุ่่�มศรี ีวััฒนประภา**
ธนาคาร กรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
บริ ิษััท ไทยเอ็็นวี ีดีีอาร์์ จำำ�กััด
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
นางสาวพััทธ์์ธีีรา ไพรััชเวทย์์ โดย บริ ิษััทหลัักทรััพย์์
เคทีีบีีเอสทีี จำำ�กััด (มหาชน)
นายพงศา ไพรััชเวทย์์ โดย บริ ิษััทหลัักทรััพย์์
เคทีีบีีเอสทีี จำำ�กััด (มหาชน)
บริ ิษััทหลัักทรััพย์์ กสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน) (LNS)
บริ ิษััทหลัักทรััพย์์ ธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
เพื่่�อทำำ�ธุุรกรรม BLOCK TRADE

230,057,364
98,000,000
95,000,000
50,331,900
40,735,116
27,605,000

23.66
10.08
9.77
5.18
4.19
2.83

24,271,000

2.49

21,260,200

2.19

17,340,000
16,100,000

1.78
1.65

7
8

ชื่่�อบริ ิษััท

บริ ิษััท อาร์์เอสแพลนบีี
จำำ�กััด (“RSPLANB”)

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ
และการตลาด

นโยบายการลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย และบริ ิษััทร่่วม

ถืือ
หุ้้�นโดย

RS

ทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้ว
(บาท)
50,000,000

ถืือ
หุ้้�น(%)

51%

สถานที่่�ตั้้ง�
27 อาคารอาร์์เอส กรุ๊๊�ป
ทาวเวอร์์ เอ
ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ
แขวงเสนานิิคม
เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ
10900
โทร. 02-037-8888

บริ ิษััทฯ มีีนโยบายในการลงทุุนบริ ิษััทย่่อย หรื ือบริ ิษััทร่่วม ทั้้�งในธุุรกิิจที่่�สัม
ั พัันธ์์กับ
ั ธุุรกิิจหลััก หรื ือในธุุรกิิจอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ธุุรกิิจหลัักของบริ ิษััทฯ
แต่่สามารถเชื่่�อมโยง ต่่อยอด และสร้้างการเติิบโตให้้กับ
ั ธุุรกิิจหลัักได้้ โดยมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในกิิจการที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพ มีีแนวโน้้มการเติิบโตที่่�ดีใี นอนาคต
และสามารถสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีจากการลงทุุน ซึ่่�งการลงทุุนจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริ ิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ อย่่างไรก็็ดีี บริ ิษััทฯ ได้้
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�เข้้าข่่ายเป็็นการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่าย
ไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน (และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของ
บริ ิษััทจดทะเบีียนในการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ (และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) โดยการลงทุุนในกิิจการดัังกล่่าวข้้างต้้น บริ ิษััทฯ จะมุ่่�งเน้้นลงทุุนใน
สััดส่่วนที่่�เหมาะสม และสามารถมีีส่่วนร่่วมในการบริ ิหารจััดการและกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจในบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทร่่วมนั้้�นๆ
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คณะกรรมการบริ ิษััทได้้มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ เป็็นกรรมการในบริ ิษััทย่่อย โดยมีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของ
บริ ิษัั ทย่่อยและให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริ ิษัั ทแม่่ โดยคณะกรรมการบริ ิษัั ทมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย เพื่่�อให้้บริ ิษัั ทย่่อยในเครื ือของบริ ิษัั ทฯ
นำำ�ไปปฏิิบััติิ และผู้้�บริ ิหารในแต่่ละสายงานต้้องดููแลให้้บริ ิษัั ทย่่อยมีีข้้อบัังคัับในเรื่่�องการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงที่่�สอดคล้้องกัับบริ ิษัั ทฯ มีีการจััดเก็็บ
ข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีให้้บริ ิษััทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทัน
ั ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดด้้วย ตลอดจนกำำ�หนดระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอและทำำ�รายการต่่างๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� แต่่ละบริ ิษััท
จะมีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมีีการติิดตามผลร่่วมกััน

9
10

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)

หมายเหตุุ
* กลุ่่�มเชษฐโชติิศัักดิ์์� ได้้แก่่ 1) นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 229,950,000 หุ้้�น คิิดเป็็น 23.65% 2) นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 107,364
หุ้้�น คิิดเป็็น 0.01%
** กลุ่่�มศรี ีวััฒนประภา ได้้แก่่ 1) นางสาวอรุุณรุ่่�ง ศรี ีวััฒนประภา ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 47,500,000 หุ้้�น คิิดเป็็น 4.88% 2) นายอภิิเชษฐ์์ ศรี ีวััฒนประภา ถืือหุ้้�นจำำ�นวน
47,500,000 หุ้้�น คิิดเป็็น 4.88%

1.4) จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 1,163,996,212 บาท แบ่่งออกเป็็น หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,163,996,212
หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 972,496,946 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 972,496,946 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�น
ละ 1 บาท
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1.5) การออกหลัักทรััพย์์อื่�น่
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริ ิษััทฯ รุ่่�นที่่� 4 (RS-W4)

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริ ิษััทฯ รุ่่�นที่่� 4 (RS-W4) ได้้รัับอนุุญาตให้้เริ่่�มซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้ตั้้ง� แต่่
วัันที่่� 11 มิิถุุนายน 2564 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

:

ชนิิดของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:	ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและโอนเปลี่่�ยนมืือได้้

จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:

191,490,733 หน่่วย

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�รัับรองการใช้้สิิทธิิ

:

191,490,733 หุ้้�น

ผู้้�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
:
					

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) โดยจััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริ ิษััทฯ ตามวัันกำำ�หนด
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น (Record Date) ที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ของ บริ ิษััทฯ ณ วัันที่่� 27 เมษายน 2564 ในอััตราส่่วนหุ้้�นสามััญเดิิม 5 หุ้้�น ต่่อใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย โดยไม่่คิิดมููลค่่า

ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย

:	หน่่วยละ 0 บาท (ศููนย์์บาท)

วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:	วัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564

อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:

3 ปีี นัับจากวัันที่่�ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

อััตราการใช้้สิิทธิิ
ของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย สามารถซื้้�อหุ้้�นสามััญใหม่่ได้้ 1 หุ้้�น

ราคาการใช้้สิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ

:

หุ้้�นละ 29 บาท

ระยะเวลาการใช้้สิิทธิิ

:

ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิสามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริ ิษััทฯ ได้้ในวัันทำำ�การสุุดท้้ายของ
เดืือนพฤษภาคม และพฤศจิิกายน ระหว่่างเวลา 9.00 น. ถึึง 15.00 น. ตลอดอายุุของ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ โดยกำำ�หนดวัันที่่�สามารถใช้้สิิทธิิครั้้�งแรก วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2564
และวัันสุุดท้้ายของการใช้้สิิทธิิ วัันที่่� 23 พฤษภาคม 2567 ระหว่่างเวลา 9.00 น. ถึึง 15.00 น.
ตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ สำำ�หรัับวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิใช้้สุุดท้้ายตรงกัับวัันที่่� ใบ
สำำ�คััญแสดงสิิทธิิมีีอายุุครบกำำ�หนด 3 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ในกรณีีที่่�
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ใบสํําคััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รุ่่�นที่่� 4 (RS-W4)

ประเภทหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน

วัันกำำ�หนดใช้้สิิทธิิไม่่ตรงกัับวัันทำำ�การ ให้้เลื่่�อนวัันกำำ�หนดใช้้สิิทธิิในแต่่ละครั้้�ง
เป็็นวัันทำำ�การสุุดท้้ายก่่อนหน้้าวัันกำำ�หนดใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว

ระยะเวลาแสดงความจำำ�นง
ในการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย

:

ตลาดรองของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:	ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

นายทะเบีียนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

:

ไม่่น้้อยกว่่า 15 วััน ก่่อนวัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย

บริ ิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
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รายงานผลผู้้�ถืือหน่่วยใช้้สิิทธิิใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ ของบริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รุ่่�นที่่� 4 (RS-W4) ดัังนี้้�
จำำ�นวนผู้้�ใช้้สิิทธิ์์�

รายละเอีียด

(ราย)

ครั้้�งที่่� 1 (ครั้้�งแรก)
วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2564

-ไม่่มีี-

จำำ�นวนผู้้�ใช้้สิิทธิ์์�

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�รองรัับการใช้้สิิทธิิ

(หน่่วย)

คงเหลืือ ( หน่่วย)

-ไม่่มีี-

191,490,733

1.6) นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายจ่่ายเงิินปัันผลของบริ ิษััทฯ

บริ ิษัั ทฯ มีีน โยบายจ่่ายเงิิน ปัั น ผลในอัั ตราไม่่น้้อยกว่่าร้้ อยละ 50 ของกำำ� ไรสุุท ธิิหลัังจากหัักภาษีี แ ละสำำ� รองตามกฎหมายแล้้ว ทั้้�ง นี้้�
คณะกรรมการบริ ิษััทมีีอำำ�นาจในการพิิจารณายกเว้้นไม่่ดำำ�เนิินการตามนโยบายดัังกล่่าว หรื ือเปลี่่�ยนแปลงนโยบายดัังกล่่าวได้้เป็็นครั้้�งคราว โดยอยู่่�
ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะต้้องก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายปัันผลจะต้้องได้้รัับการอนุุมัติ
ั จ
ิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้น
้� ภายหลัังจากได้้รัับการอนุุมัติ
ั จ
ิ ากคณะกรรมการบริ ิษััทแล้้ว ยกเว้้น
มติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล

� านมา ได้้ดังั นี้้�
บริ ิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลเปรี ียบเทีียบกัับอััตราการจ่่ายเงิินปัันผลในปีีที่่ผ่่

โครงการซื้้�อหุ้้�นคืืน
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 6/2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2562 ได้้มีีมติิอนุุมััติิโครงการซื้้�อหุ้้�นคืืนเพื่่�อบริ ิหารทางการเงิิน โดยมีี
รายละเอีียด ดัังนี้้�
วงเงิินสููงสุุดที่่�ใช้้ในการซื้้�อหุ้้�น

:

ไม่่เกิิน 200,000,000 บาท

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ซื้้�อคืืน

:

15,000,000 หุ้้�น

กำำ�หนดระยะเวลาซื้้�อหุ้้�นคืืน

:

ภายในระยะเวลา 6 เดืือน (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มกราคม 2563 - วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563)

กำำ�หนดระยะเวลา

:

ภายในระยะเวลา 3 ปีี นัับแต่่การซื้้�อหุ้้�นคืืนเสร็็จสิ้้�น

รายงานผลโครงการซื้้�อหุ้้�นคืืน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ ยัังไม่่ได้้จำำ�หน่่ายหุ้้�นที่่�ซื้้�อคืืนเพื่่�อบริ ิหารทางการเงิิน โดยสรุุปดัังนี้้�

รายละเอีียดการจ่่ายเงิินปัันผล

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิรัับเงิินปัันผล (หุ้้�น)

972,496,946

957,496,946*

957,496,946*

1) กำำ�ไรสุุทธิิของบริ ิษััทใหญ่่ (งบการเงิินรวม) (บาท)

363,343,967

528,278,160

127,351,173

2) อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้�น)

0.37

0.55

0.13

3) อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลทั้้�งปีี (บาท/หุ้้�น)
3.1) อััตราเงิินปัันผลครึ่ง่� ปีีแรก (บาท/หุ้้�น)
3.2) อััตราเงิินปัันผลครึ่ง่� ปีีหลััง (บาท/หุ้้�น)

0.30
0.20
0.10

0.35

งดจ่่าย
งดจ่่าย
งดจ่่าย

งดจ่่าย
0.35

-

263.15

รายละเอีียด
4) อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ** (%)
วัันที่่�ซื้้�อหุ้้�นคืืนครบตามจำำ�นวน

9 มีีนาคม 2563
หมายเหตุุ * หลัังจากหัักโครงการซื้้�อหุ้้�นคืืนแล้้ว 15,000,000 หุ้้�น
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79.90

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ซื้้�อคืืน

15,000,000 หุ้้�น

มููลค่่าเงิินที่่�ซื้้�อหุ้้�นคืืน

160,158,220 บาท

� �อคืืน
กำำ�หนดระยะเวลาจำำ�หน่่ายหุ้้�นที่่ซื้้

ภายในวัันที่่� 9 มีีนาคม 2566

** เป็็นไปตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริ ิษััทฯ

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริ ิษััทย่อ
่ ย
บริ ิษััทย่่อยไม่่ได้้มีก
ี ารกำำ�หนดนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไว้้ หากแต่่จะพิิจารณาจ่่ายเป็็นกรณีีไป โดยบริ ิษััทย่่อยจะต้้องมีีกำ�ำ ไรสุุทธิิจากการ
ดำำ�เนิินงาน และมีีกระแสเงิินสดคงเหลืือ (หลัังจากที่่�ได้้ตั้้ง� สำำ�รองตามกฎหมาย) เพีียงพอ
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2)

การบริ ิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง
นโยบายการบริ ิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้จััดให้้มีีระบบการบริ ิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อเป็็นการดํําเนิินตามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance) และเป็็นเครื่่�อง
มืือทางการบริ ิหารที่่�ช่่วยเพิ่่�มโอกาสแห่่งความสํําเร็็ จตามวััตถุุประสงค์์
ของบริ ิษััทฯ โดยกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคนเป็็นเจ้้าของ
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งจะต้้องมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการระบุุเหตุุการณ์์ วิ ิเคราะห์์
ประเมิินโอกาสและระดัับความรุุ นแรงของผลกระทบที่่�อาจมีีผลต่่อการ
ดํําเนิินธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อย และกำำ�หนดมาตรการจํํากััด
ป้้ อ งกัั น รวมถึึงการควบคุุ ม ความเสี่่� ย งเพื่่� อ เป็็ น กรอบการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ในกระบวนการบริ ิหารความเสี่่�ยงให้้ครอบคลุุม ทั่่�ว ทั้้�งองค์์กร และให้้
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และแผนกลยุุทธ์์ต่่างๆ และเพื่่�อ
ให้้ เ กิิ ด ความชัั ด เจนในการบริ ิหารความเสี่่� ย ง คณะกรรมการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยง (Risk Management Committee : RMC) โดยความ
เห็็นชอบของคณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้กำำ�หนดกรอบนโยบายการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยงไว้้ ดัังนี้้�
1) ส่่งเสริ ิมให้้เกิิดวััฒนธรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
โดยการให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ สร้้างจิิตสำำ�นึึก และความรัับผิิดชอบร่่วม
กัันในเรื่่�องการบริ ิหารความเสี่่�ยงแก่่ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคนในทุุก
ระดัับ
2) กำำ�หนดให้้มีก
ี ระบวนการ แนวทางและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ เกี่่�ยว
กัับการบริ ิหารความเสี่่�ยงที่่�มีค
ี วามเหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพสููงเป็็นสากล
ในการกำำ�กัับ ควบคุุมความเสี่่�ยง และลดผลกระทบของความเสี่่�ยง
3) มีีการระบุุความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ขององค์์กร ดำำ�เนิินการ
วิ ิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยง จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของความเสี่่�ยง
แล้้วดำำ�เนิินการจััดการกัับความเสี่่�ยงนั้้�นๆ ควบคุุมการดำำ�เนิินการติิดตาม
ประเมิินผล และรายงานสถานะความเสี่่�ยงให้้คณะกรรมการบริ ิษััทได้้รัับ
ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง อย่่าง
ทั่่�วถึึงต่่อเนื่่�องภายในบริ ิษััทฯ
4) กำำ�หนดให้้ทุุกหน่่วยงาน มีีการรายงานเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิ
(Incident Report) ที่่�อาจเป็็นความเสี่่�ยงนำำ�ไปสู่่�ผลกระทบ หรื ืออาจ

สร้้างความเสีียหายให้้กัับบริ ิษััทฯได้้ โดยระบุุโอกาสเกิิด (Likelihood)
และถ้้าเกิิดแล้้วมีีระดัับผลกระทบ (Impact) เพีียงใด
5) มีี ก ารพัั ฒ นาตัั ว ชี้้� วัั ด ความเสี่่� ย งที่่� สำำ�คัั ญ (Key Risk
Indicators: KRI) ทั้้�งตััวชี้้�วััดเชิิงปริ ิมาณ เช่่น จำำ�นวนรายได้้ ผลกำำ�ไร
� ของค่่าใช้้จ่่าย เป็็นต้้น และตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ เช่่น
/ ขาดทุุน การเพิ่่�มขึ้้น
การครองใจพนัักงาน ชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์ของบริ ิษััทฯ ระดัับความพึึง
พอใจของลููกค้้า เป็็นต้้น
6) กำำ�หนดให้้มีก
ี ารระบุุเพดานความเสี่่�ยง หรื ือขีีดความสามารถ
ที่่�จะรัับความเสี่่�ยง (Risk Appetite) จากเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง เพื่่�อจำำ�กัด
ั
� กัับบริ ิษััทฯ หรื ือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรื ือสาธารณะ
ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น
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7) มีีการกำำ�หนดเหตุุการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ในความเสี่่�ยงระดัับ
เตืือนภััยเพื่่�อให้้ผู้้�รัับผิิดชอบในกระบวนการบริ ิหารความเสี่่�ยง สามารถนำำ�
เอามาตรการจััดการกัับความเสี่่�ยงมาใช้้ได้้อย่่างทัันท่่วงทีีเพื่่�อลดโอกาส
เกิิด หรื ือช่่วยบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริ ิษััทฯ
8) กำำ�หนดให้้มีีระเบีียบการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
เพื่่�อให้้ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานยึึดถืือปฏิิบััติิตาม เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กัับ
ควบคุุมงาน และเป็็นการจััดการความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงาน
9) กำำ�หนดให้้มีีการติิดตาม ตรวจสอบ และควบคุุมการปฏิิบััติิ
งานด้้านการบริ ิหารความเสี่่�ยงของบริ ิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามนโยบายนี้้�

โครงสร้้างหรื ือหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ

คณะ
กรรมการ
บริ ิษััท

คณะ
กรรมการ
บริ ิหาร
ความเสี่่�ยง
(RMC)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะทำำ�งาน
บริ ิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง

ตรวจสอบ
ภายใน
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โครงสร้้ างการบริ ิหารความเสี่่�ยงของบริ ิษัั ทฯ ประกอบด้้วย
คณะกรรมการบริ ิษัั ท ซึ่่�งเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่่�อทำำ�
หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ควบคุุ ม และบริ ิหารความเสี่่� ย งทั่่� ว ทั้้� ง องค์์ ก ร รวมถึึง
การพิิ จ ารณาแต่่งตั้้� ง คณะทำำ� งานบริ ห
ิ ารจัั ด การความเสี่่� ย ง (Risk
Management Working Group) โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารความ
เสี่่� ย ง ซึ่่� ง มีี ส ายการบัั ง คัั บ บัั ญ ชารายงานตรงต่่อประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
ฝ่่ า ยการเงิิ น ทำำ�หน้้ า ที่่� ส นัั บ สนุุ น งานของคณะทำำ� งานบริ ห
ิ ารจัั ด การ
ความเสี่่� ย ง และคณะกรรมการบริ ห
ิ ารความเสี่่� ย ง (RMC) รวมทั้้� ง
เป็็ น หน่่วยงานปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการบริ ห
ิ ารความเสี่่� ย งของบริ ษั
ิ ั ทฯ

การบริ ิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ

บริ ิษัั ท ฯ ได้้ กำำ�ห นดวัั ตถุุ ป ระสงค์์ หรื ือจุุ ด มุ่่� ง หมายของการ
บริ ิหารความเสี่่�ยงไว้้ 4 ประการ คืือ
1) เพื่่� อ สร้้ า งวัั ฒ นธรรมการบริ ห
ิ ารความเสี่่� ย งที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง
การบริ ิหารความเสี่่�ยง เป็็ นเรื่่�องของพนัักงานทุุกคน การส่่งเสริ ิมให้้
พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึก และค่่านิิยมเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง ตระหนัักและเข้้าใจ
ในเรื่่�องของความไม่่แน่่นอน เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญสามารถช่่วยสร้้างความ
มีีประสิิทธิิภาพของการบริ ิหารความเสี่่�ยงองค์์กรได้้
2) เพื่่�อพััฒนาการบริ ิหารความเสี่่�ยงเข้้าสู่่�กระบวนการตััดสิินใจ
ขององค์์กรในทุุกระดัับ กระบวนการตััดสิินใจที่่�สำำ�คัญ
ั ตั้้�งแต่่การกำำ�หนด
นโยบายและกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ การวางแผนงาน งบประมาณ การลงทุุน การ
บริ ิหารโครงการ กระบวนการปฏิิบััติิงาน การบริ ิหารผลการปฏิิบััติิงาน
และงานสนัับสนุุนองค์์กรในทุุกด้้าน
3) เพื่่� อ ส่่งเสริ ม
ิ การปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาด้้ า นการบริ ห
ิ าร
ความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ความเสี่่�ยงเป็็นสภาพการณ์์ของความไม่่แน่่นอน
การเรี ียนรู้้� การพััฒนา และการปรัับปรุุงงานด้้านการบริ ิหารความเสี่่�ยง
อย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้อ
้ งกระทำำ�จากความเปลี่่�ยนแปลง
ต่่าง ๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ อยู่่�ตลอดเวลา
4) เพื่่�อการจััดทำำ�เอกสารเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงขององค์์กร สร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นโดยการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง ตามหลััก
การขององค์์กรที่่�มีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
ทั้้�งนี้้�กระบวนการบริ ิหารความเสี่่�ยงของบริ ิษััทฯ แบ่่งออกเป็็น 2 ระดัับ คืือ
1) ระดัับองค์์กร (Organizational Level) บริ ิษััทฯ มีีการ
บริ ิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากกิิจกรรมหลัักทางธุุรกิิจ เช่่น ความเสี่่�ยงใน
เชิิงกลยุุทธ์์ แผนงานหลััก หรื ือนโยบายในการบริ ิหาร รวมทั้้�งความเสี่่�ยง
จากปััจจััยภายในและภายนอกองค์์กร ซึ่่�งส่่งผลกระทบกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
2) ระดัับหน่่วยงาน (Opertational Level) บริ ิษััทฯ มีีการ
บริ ิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการปฏิิบัติ
ั งิ านในแต่่ละหน่่วยงาน ครอบคลุุม
ถึึงปัั จ จัั ย เสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ กระบวนการทำำ� งาน การใช้้ อุุ ป กรณ์์

เทคโนโลยีี บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานบริ ิษัั ทและบริ ิษัั ทย่่อยในสายธุุรกิิจได้้
มีีการทบทวนบริ ิบทความเสี่่�ยงขององค์์กร พิิจารณาและประเมิินระดัับ
ความเสี่่�ยงและพิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อการบรรลุุถึึง
วััตถุป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายขององค์์กร พร้้อมกัับมีีการกำำ�หนดมาตรการ
ในการป้้ อ งกัั น และลดโอกาส ตลอดจนผลกระทบ ดัั ง รายละเอีี ย ดที่่�
ปรากฎในหััวข้้อต่่อไปนี้้�
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โครงสร้้างการบริ ิหารความเสี่่�ยงของบริ ิษััท ประกอบด้้วย คณะ
กรรมการบริ ิษัั ท ซึ่่�งเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริ ิหารความ
เสี่่�ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัับ ควบคุุม และบริ ิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร รวมถึึงการพิิจารณา
แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยง (Risk Management
Working Group) โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งมีีสายการบัังคัับ
บััญชารายงานตรงต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุน
งานของคณะทำำ�งานบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยง (RMC) รวมทั้้�งเป็็นหน่่วยงานปฏิิบััติิการด้้านการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยงของบริ ิษััทฯ

1) ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
� งจากการพึ่่�งพิิงรููปแบบการจ้้างผลิิต OEM (Original
ความเสี่่ย
equipment manufacturer)

เพื่่�อการพััฒนาและผลิิตสิินค้้าเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว และทัันต่่อ
กระแสความต้้องการของผู้้�บริ ิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา บริ ิษััทฯ พึ่่�ง
พิิงโมเดลการจ้้างผลิิต OEM เพื่่�อทำำ�การผลิิตสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ของ
บริ ิษัั ทฯ โดยหน่่วยงานภายในของบริ ิษัั ทฯ ผู้้�ดำำ�เนิินการพััฒนาสิินค้้า
กำำ�หนดส่่วนผสม และคุุณลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ แล้้วจึึงดำำ�เนิินการ
ว่่าจ้้างผู้้�ผลิิตภายนอกให้้ดำำ�เนิินการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว ซึ่่�งกลยุุทธ์์
ดัังกล่่าวมีีความเหมาะสม และช่่วยให้้บริ ิษัั ทสามารถเข้้าถึึงตลาดและ
ความต้้ อ งการที่่� เ กิิ ด ใหม่่ของผู้้�บริ โิ ภคได้้ ก่่ อนผู้้�ประกอบการรายอื่่� น
ซึ่่� ง ความรวดเร็็ ว ของการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ดัั ง กล่่าวเป็็ น ปัั จ จัั ย ให้้ บ ริ ษั
ิ ั ทฯ
สามารถสร้้างยอดขายจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ซึ่่ง� เป็็นที่่�นิย
ิ มในช่่วงต้้นของวััฎจัักร

ผลิิตภััณฑ์์ และส่่งผลให้้บริ ิษััทฯ มีียอดขายและอััตรากำำ�ไรที่่�สููง
อย่่างไรก็็ตาม การพึ่่�งพิิงผู้้�ผลิิตภายนอกจึึงอาจมีีความเสี่่�ยง
ต่่อความแน่่นอน และความต่่อเนื่่�องในการผลิิตสิินค้้า ซึ่่�งอาจเป็็นผล
จากปััจจััยภายนอกต่่างๆ ที่่�มากระทบต่่อผู้้�ผลิิตจนส่่งผลให้้ไม่่สามารถ
ส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับบริ ิษัั ทฯ ได้้ตรงตามเวลา หรื ือคุุณภาพที่่�ได้้สััญญา
ไว้้ ซึ่่� ง จะกระทบให้้ บ ริ ษั
ิ ั ท ฯ ขาดความต่่อเนื่่� อ งในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
และสููญเสีียโอกาสในการสร้้างรายได้้
บริ ิษััทฯ มีีนโยบายในการจััดการต่่อความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยมีี
นโยบายการบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน และแนวการปฎิิบัติ
ั ิ
อย่่างรััดกุุม โดยมีีการดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่การตรวจสอบความพร้้อมของผู้้�
ผลิิตในด้้านต่่างๆ ทั้้�งกำำ�ลัังการผลิิต สถานะทางการเงิิน ความสามารถ
ในการหาวััตถุุดิิบ รวมถึึงการบริ ิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้แน่่ใจได้้ว่่าจะ
สามารถส่่งมอบสิิ น ค้้ า ตามแผนงานได้้ โ ดยไม่่สะดุุ ด นอกจากนี้้� ยัั ง มีี
นโยบายการกระจายคำำ�สั่่�งผลิิตสู่่�ผู้้�ผลิิตชั้้�นนำำ�ในประเทศออกไปจำำ�นวน
หลายราย เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงผู้้�ผลิิตเพีียงรายเดีียว รวมถึึงความพยายาม
ในการสร้้ างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ผลิิตรายใหม่่ๆ ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบ
ถ้้วน ทำำ�ให้้บริ ิษััทฯ สามารถต่่อรองกัับผู้้�ผลิิตและสามารถควบคุุมต้้นทุุน
สิินค้้าได้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการวางแผนการผลิิต
ร่่วมกัันกัับผู้้�ผลิิตแต่่ละรายอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อสามารถปรัั บแผนรองรัั บ
ความต้้องการสิินค้้าที่่�ผัันผวน

ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนเพื่่�อขยายธุุรกิิจ

บริ ิษััทฯ มีีแผนการลงทุุนและขยายธุุรกิิจผ่่านการเข้้าซื้้�อธุุรกิิจ
หรื ือกิิจการอื่่�น (Merger and Acquisition : M&A) เพื่่�อสร้้างการ
เติิบโตที่่�รวดเร็็ วจากการขยายระบบนิิเวศ (Ecosystem) ให้้มีีความ
สมบููรณ์์ เพื่่�อได้้รัับประโยชน์์จากการส่่งเสริ ิมซึ่่�งกัันและกััน (Synergy)
ของกลุ่่�มบริ ิษััท ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับบริ ิษััทฯ
ในระยะยาว อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินตามกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวอาจส่่งผลให้้
มีีความเสี่่�ยงต่่างๆ จากการตััดสิินใจเข้้าลงทุุนหรื ือเข้้าทำำ�รายการ อาทิิ
ความเสี่่� ย งจากการตรวจสอบความถูู ก ต้้ อ งและน่่าเชื่่� อ ถืื อ ของข้้ อ มูู ล
ประกอบการลงทุุน และความเสี่่�ยงจากการที่่�ธุุรกิิจที่่�ลงทุุนไม่่สามารถ
เติิบโตและสร้้างผลตอบแทนอย่่างที่่�คาดหวััง
บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการวิ ิเคราะห์์ความเสี่่�ยงใน
การลงทุุนโดยมีีหน่่วยงานเฉพาะเพื่่�อวิ ิเคราะห์์และตรวจสอบข้้อมููล โดย
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกที่่�เป็็นอิิสระ อาทิิ ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี

และที่่�ปรึ ึกษากฎหมาย เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรองข้้อมููลซึ่่�งใช้้ในการตััดสิินใจ
ลงทุุน ทั้้�งนี้้�การพิิจารณาลงทุุนจะต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ต
ิ ามเกณฑ์์อำำ�นาจอนุุมัติ
ั ิ
ของบริ ิษััทฯ โดยมุ่่�งเน้้นเพื่่�อขยายธุุรกิิจและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับ
ั บริ ิษััทฯ
รวมถึึง พิิจารณาถึึงความเกี่่�ยวเนื่่�องกััน ความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของ
บริ ิษััทฯ ความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน และความเหมาะสมของช่่วงเวลา

2) ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
ความเสี่่� ย งจากต้้ น ทุุ น สิิ น ค้้ า ล้้ า สมัั ย อัั น เนื่่� อ งจากอายุุ ข อง
ผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพและความงาม

จากวิ ิสััยทััศน์์ของบริ ิษัั ทฯ ที่่�มุ่่�งมั่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�การพััฒนา
สิินค้้าการสั่่�งผลิิตผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพและความงาม ซึ่่�งบริ ิษัั ทฯ ได้้มีีการ
พััฒนาสิินค้้าใหม่่เพื่่�อตอบความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�บริ ิโภคอยู่่�
เสมอ โดยสำำ�หรัับสิินค้้าแต่่ละประเภทบริ ิษััทจำำ�เป็็นต้้องสั่่�งผลิิตในปริ ิมาณ
ที่่�มากเพีียงพอเพื่่�อการบริ ิหารต้้นทุุนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม และต้้องมีี
การบริ ิหารสิินค้้าสำำ�หรัับการจััดเก็็บสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อการกระจายสิินค้้า
ให้้แก่่ลููกค้้าและร้้านค้้าปลีีกทั่่�วประเทศ จึึงมีีความเสี่่�ยงจากต้้นทุุนสิินค้้า
ล้้าสมััยซึ่่�งจะถููกบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อถึึงเวลาที่่�ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ใกล้้
หมดอายุุ โดยสิิ น ค้้ า ประเภทสุุ ข ภาพและความงามมีี อ ายุุ โ ดยเฉลี่่� ย
ประมาณ 3 ปีี และในกรณีีที่่�กระแสนิิยมของผู้้�บริ ิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป
อย่่างรวดเร็็ว ก็็อาจส่่งผลให้้บริ ิษััทฯ ไม่่สามารถระบายสิินค้้าคงคลัังได้้
ก่่อนเวลาหมดอายุุของสิินค้้า
	ทั้้�งนี้้� ในการพััฒนาผลิิตสิินค้้าทุุกประเภท บริ ิษัั ทฯ ให้้ความ
สำำ�คััญในการสำำ�รวจตลาดและพฤติิกรรมของผู้้�บริ ิโภค วิ ิเคราะห์์และ
คาดการณ์์ยอดขายของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละประเภทอย่่างแม่่นยำำ� และเพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดในขณะนั้้�นๆ โดยต้้องติิดตาม
และตรวจสอบอายุุคงเหลืือของสิินค้้าอย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้�งมีีการบริ ิหาร
จััดการสิินค้้าคงเหลืือให้้เหมาะสมกัับช่่วงอายุุของแต่่ละผลิิตภัณ
ั ฑ์์ซึ่่ง� โดย
เฉลี่่�ยหากสิินค้้ามีีอายุุคงเหลืือต่ำำ��กว่่า 18 เดืือน และมีีอััตราการสั่่�งซื้้�อช้้า
ลง สิินค้้านั้้�นจะถููกนำำ�มาพิิจารณาโดยฝ่่ายบริ ิหาร และจััดให้้มีีโปรโมชั่่�น
หรื ือทำำ�การตลาดผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสม เพื่่�อเร่่งการขายสิินค้้าเหล่่านั้้�น
ออกไปให้้เหมาะสม

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรมสื่่�อซึ่่�งส่่งผล
ต่่อธุุรกิิจโทรทััศน์์และวิ ิทยุุ

จากการเปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคที่่�เพิ่่�มความนิิยม
ในการใช้้บริ ิการและเข้้าถึึงข้้อมููลต่่างๆผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ได้้ส่่งผล
ต่่ออุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณา โดยเม็็ดเงิินโฆษณาผ่่านสื่่�อออนไลน์์มีีการ
เติิบโตที่่�สููง ในขณะที่่�สื่่�อดั้้�งเดิิม รวมทั้้�งสื่่�อโทรทััศน์์ และสื่่�อวิ ิทยุุมีีแนว
โน้้มที่่�ทรงตััว นอกจากนี้้�ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหลัักที่่�เร่่งการเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�บริ ิโภคให้้เริ่่�มปรัับเปลี่่�ยน
การใช้้ชีีวิ ิตประจำำ�วัันและพึ่่�งพาช่่องทางออนไลน์์ต่่างๆ มากขึ้้�น จึึงอาจ
ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ในธุุรกิิจสื่่�อทีีวี ีและวิ ิทยุุของบริ ิษััทฯ ให้้อาจลดลง

ในอนาคต
บริ ิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในอุุตสาหกรรม และได้้
ปรัับกลยุุทธ์์โดยการเพิ่่�มช่่องทางการสร้้างรายได้้รููปแบบใหม่่ๆ ที่่�หลาก
หลาย อาทิิ รายได้้จากพัันธมิิตรผู้้�ให้้บริ ิการแพลตฟอร์์ม Over-thetop ซึ่่�งนำำ�คอนเทนต์์ทั้้�งเก่่าและใหม่่ของบริ ิษัั ทฯ ไปเผยแพร่่ผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์ รายได้้จากการพััฒนาและจำำ�หน่่ายสิินค้้าจากรููปแบบธุุรกิิจ
55

“เอนเตอร์์เทนเมิิร์์ซ” ซึ่่�งใช้้ประโยชน์์จากสื่่�อที่่�หลากหลายของบริ ิษัั ทฯ
ในการทำำ�ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเพื่่�อเป็็นช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเพื่่�อเข้้าถึึง
กลุ่่�มผู้้�บริ ิโภคทั่่�วประเทศ รายได้้การจััดกิิจกรรมอีีเว้้นท์์ และรายได้้จาก
สปอนเซอร์์ ต่่างๆ ที่่�ต้้องการทำำ�การตลาดไปสู่่�ผู้้�ชมหรื ือผู้้�ฟัังที่่�มีีความ
ผููกพัันผ่่านสื่่�อของบริ ิษััทฯ

ความเสี่่� ย งด้้ า นความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
บริ ิษััทฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้
สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริ ิษัั ทฯ อย่่างไรก็็ดีี
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศมาพร้้อมกัับความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทาง
ไซเบอร์์ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีความซัับซ้้อนและรุุ นแรงมากขึ้้�น จนอาจส่่งผลต่่อ
ความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินการของบริ ิษััทฯ
บริ ิษัั ทฯ จึึงเห็็นความจำำ�เป็็นและให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดในการ
รัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ โดยการวางมาตรการความปลอดภััย

ที่่�รวมเข้้าไปกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น ติิดตั้้�งระบบป้้องกัันภััย
คุุ ก คามทางไซเบอร์์ กำำ�ห นดแผนดำำ� เนิิ น และกิิ จ กรรมทางป้้ อ งกัั น ภัั ย
ไซเบอร์์ ตลอดทั้้�งปีี การทบทวนและปรัั บปรุุ งนโยบายการรัั กษาความ
ปลอดภััยของระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง การประยุุกต์์ใช้้มาตรฐาน
สากลต่่างๆ การกำำ�หนดมาตรการในการป้้องกััน รัับมืือ และดำำ�เนิินการ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากภััยภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ อีีกทั้้�งยัังพััฒนาขีีด
ความสามารถของบุุคลากรด้้านความปลอดภััยไซเบอร์์อย่่างต่่อเนื่่�องให้้
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของภััยคุุกคามรูู ปแบบต่่างๆ พร้้อมเสริ ิมสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจให้้แก่่พนัักงานและผู้้�บริ ิหารทุุกระดัับถึึงความสำำ�คััญ
ในด้้านความปลอดภััยไซเบอร์์

ความเสี่่�ยงด้้านการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Risk of data
privacy)

ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซของบริ ิษััทฯ มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปยัังผู้้�บริ ิโภค
ซึ่่�งมีีจำำ�นวนมากกว่่า 1.7 ล้้านราย รวมถึึงธุุรกิิจ Popcoin ซึ่่�งเป็็น
แพลตฟอร์์มการตลาดที่่�กำำ�ลัังพััฒนา มีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการให้้บริ ิการลููกค้้า การทำำ�การตลาด
และการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าและบริ ิการ ดัังนั้้�นความเสี่่�ยงอัันเกิิดจาก
การรั่่�วไหลของข้้อมููลของลููกค้้าจึึงเป็็นประเด็็นสำำ�คััญและต้้องอาศััยการ
บริ ิหารจััดการอย่่างรััดกุุม และความเสี่่�ยงในการปฎิิบัติ
ั งิ านให้้สอดคล้้อง
กัับข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น พระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)
บริ ิษัั ทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการปกป้้องข้้อมููลส่่วน
บุุคคลของลููกค้้า และการปฏิิบััติิตามพ.ร.บ.ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยได้้มีีการ
ศึึกษาข้้อมููล วางแผนงาน กำำ�หนดกระบวนการจััดการข้้อมููลและเข้้าถึึง
ข้้อมููลอย่่างรััดกุุม ออกแบบมาตรการควบคุุมที่่�เหมาะสม และมีีการสอบ
ทานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมถึึงการฝึึกอบรมให้้ผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องทั้้�งพนัักงานของ
บริ ิษัั ทฯ และหน่่วยงานภายนอกที่่�ปฎิิบััติิงานให้้กัับบริ ิษัั ทฯ ดำำ�เนิินงาน
อย่่างรััดกุุมภายใต้้แผนงานดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าบริ ิษัั ทฯ
จะสามารถป้้องกัันความเสี่่�ยง และปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
อย่่างเหมาะสม
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3) ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
� งการบริ ิหารสภาพคล่่องและการจััดหาเงิินทุุนเพื่่อ
� การ
ความเสี่่ย
ลงทุุนตามแผนธุุรกิิจ

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความไม่่
เพีียงพอของเงิินทุุนหมุุนเวี ียนหรื ือการจััดหาเงิินทุุนที่่�สููงเกิินกว่่าระดัับ
ที่่� ย อมรัั บ ได้้ ซึ่่� ง ส่่งอาจส่่งผลต่่อการดำำ� เนิิ น งานของบริ ิษัั ท ฯ ด้้ ว ยการ
ดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ที่่�มุ่่ง� เน้้นการขยายงาน การ
เข้้าลงทุุน และการซื้้�อกิิจการเพิ่่�มเติิม เพื่่�อสร้้างระบบนิิเวศให้้มีข
ี นาดใหญ่่
� อย่่างรวดเร็็วและเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน ซึ่่�งต้้องใช้้เงิินทุุนเป็็น
ยิ่่�งขึ้้น
จำำ�นวนมากในระยะเวลาอัันรวดเร็็ ว ดัังนั้้�นอาจมีีความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อ
ความสำำ�เร็็จของการขยายธุุรกิิจ
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องทางการเงิิน
บริ ิษัั ทฯ ได้้พิิจารณาประมาณการกระแสเงิินสดของกลุ่่�มบริ ิษัั ทอย่่าง
สม่ำำ��เสมอโดยพิิจารณาจากเงิินสำำ�รองหมุุนเวี ียน (จากวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�
ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้) และกระแสเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด อีีกทั้้�งได้้
มีีการวางแผนงบประมาณและแผนการลงทุุนประจำำ�ปีเี พื่่�อการประเมิินถึึง
จำำ�นวนเงิินและขนาดรายการที่่�ต้อ
้ งใช้้และแหล่่งที่่�มาของเงิินในการขยาย
ธุุรกิิจ โดยฝ่่ายจััดการได้้มีีการประเมิินโอกาสความสำำ�เร็็จของโครงการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ติิดต่่อเจรจากัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่งเพื่่�อรองรัับการ
� ด
ดำำ�เนิินการตามแผนงานนั้้�นๆ ภายใต้้ต้น
้ ทุุนทางการเงิินที่่�ดีที่่
ี สุ
ุ และยัังมีี
แผนเพิ่่�มช่่องทางการระดมทุุนผ่่านตลาดทุุน โดยในปีี 2564 ได้้ทำำ�การจััด
อัันดัับเรตติ้้�งของบริ ิษััทฯ ส่่งผลให้้ในอนาคตบริ ิษััทฯ สามารถมีีช่่องทางใน
� และสามารถระดมทุุนโดยการออกหุ้น
การเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มขึ้้น
้� กู้้�แก่่
นัักลงทุุน และไม่่ต้้องพึ่่�งพิิงสถาบัันการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว ตลอดจนได้้มีี
การจััดหาวงเงิินสำำ�รองจากสถาบัันการเงิินเพื่่�อรองรัับปััญหาสภาพคล่่อง
ของบริ ิษััทฯ ไว้้แล้้วอย่่างเหมาะสม อย่่างไรก็็ตาม ณ สิ้้�นปีี 2564 บริ ิษััทฯ
มีีอัต
ั ราส่่วนหนี้้�สิน
ิ ต่่อทุุนอยู่่�ที่่� 1.7 เท่่า ซึ่่�งยัังต่ำำ��กว่่าระดัับที่่�ระบุุในเงื่่�อนไข
การกู้้�ยืืมเงิินกัับสถาบัันการเงิินค่่อนข้้างมาก ทำำ�ให้้ยัังคงสามารถขยาย
ธุุรกิิจทั้้�งแนวตั้้�งและแนวราบได้้ตามแผนกลยุุทธ์์ของบริ ิษัั ทฯ โดยไม่่มีี
ปััญหาทางด้้านสภาพคล่่องและการจััดหาเงิินลงทุุน

4) ความเสี่่� ย งด้้ า นมาตรฐานและที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
กฎหมาย
ความเสี่่�ยงจากการออกประกาศ และหลัักเกณฑ์์จาก กสทช.

ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจทั้้�งกิิจการโทรทััศน์์
และสถานีีวิ ิทยุุเป็็นบริ ิการพื้้�นฐานที่่�มีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับประชาชนเพื่่�อ
เข้้าถึึงและรัับรู้้�ข้้อมููลได้้อย่่างทั่่�วถึึง และดำำ�เนิินภายใต้้กฎ ระเบีียบ หลััก
เกณฑ์์ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีีย กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.)
โดยกสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�หลัักในการกำำ�กัับดููแลและออกประกาศหลััก
เกณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อควบคุุม กำำ�กัับดููแลผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์และวิ ิทยุุ
ให้้มีก
ี ารแข่่งขัันกัันอย่่างเสรี ีและเป็็นธรรม มีีมาตรฐานทางจริ ิยธรรม และ
คุ้้�มครองผู้้�บริ ิโภคให้้ได้้รัับประโยชน์์และมิิให้้ถูก
ู เอาเปรี ียบจากผู้้�ประกอบ
กิิจการ เช่่น การกำำ�กับ
ั ดููแลเนื้้�อหารายการต้้องมีีคุณ
ุ ภาพเหมาะสมกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมาย การจััดระดัับความเหมาะสมของรายการเพื่่�อคุ้้�มครองเด็็กและ
เยาวชน การส่่งเสริ ิมและคุ้้�มครองสิิทธิิของคนพิิการให้้เข้้าถึึงหรื ือรัับรู้้�
และใช้้ประโยชน์์จากรายการของกิิจการโทรทััศน์์ เป็็นต้้น กสทช. จึึงมีี

การทบทวนและแก้้ไขหลัักเกณฑ์์ประกาศต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับสภาพปััญหาของผู้้�ประกอบกิิจการทั้้�งหมดในแต่่ละช่่วงเวลา
� ก
เช่่น การทบทวนปรัับปรุุงแผนการบริ ิหารคลื่่�นความถี่่�ที่่มี
ี ารปรัับเปลี่่�ยน
เรี ียกคืืนคลื่่�นความถี่่�บางช่่วง เพื่่�อนำำ�มาจััดสรรใหม่่ให้้เกิิดความเหมาะสม
และเกิิดประโยชน์์ที่่�คุ้้�มค่่ากว่่าเดิิม ดัังนั้้�นการออกหรื ือการเปลี่่�ยนแปลง
กฎ ระเบีียบ หรื ือข้้อบัังคัับของกสทช. อาจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริ ิษัั ทฯ ลดลง และ/หรื ือ
ต้้นทุุนในการให้้บริ ิการสููงขึ้้�น
	ทั้้�งนี้้� บริ ิษัั ทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง สายงานกฎหมายให้้เ ป็็ นผู้้�ดููแ ลและ
ควบคุุมการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกรอบของประกาศและกฎเกณฑ์์
ต่่างๆ จาก กสทช. และมีีหน้า้ ที่่�ในการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบ
� หรื ือเปลี่่�ยนแปลงและมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�อาจเกิิดขึ้้น
ธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ อยู่่�ตลอดเวลาเพื่่�อรายงานและประสานงานกัับผู้้�บริ ิหาร
และหน่่วยงานอื่่�นๆ ในองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รัับทราบอย่่างทัันท่่วงทีีและ
พร้้อมต่่อการตอบสนองเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดต่่อธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ

ความเสี่่�ยงจากการต่่ออายุุสััญญาสััมปทานธุุรกิิจวิ ิทยุุ

ธุุรกิิจสื่่�อวิ ิทยุุซึ่่�งดำำ�เนิินรายการและออกอากาศผ่่านสถานีีวิ ิทยุุ
กระจายเสีียง ซึ่่�งทำำ�สััญญาข้้อตกลงเป็็นผู้้�จััดรายการร่่วมของสถานีีวิ ิทยุุ
กระจายเสีียงมีีระยะเวลาครั้้�งละ 2 ปีี ซึ่่�งหากบริ ิษัั ทฯ ไม่่ได้้รัับการต่่อ
อายุุสัญ
ั ญาดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบถึึงความต่่อเนื่่�องของการออกอากาศ
รายการและรายได้้ของบริ ิษััทฯ หรื ือในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
ในสััญญาซึ่่�งด้้อยลงไปกว่่าที่่�บริ ิษััทฯ เคยได้้รัับจากเดิิม ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้
บริ ิษััทฯ ต้้องจััดหาสถานีี หรื ือเวลาเพื่่�อออกอากาศใหม่่เพื่่�อทดแทน อาจ
ทำำ�ให้้บริ ิษััทฯ สููญเสีียประโยชน์์จากการขาดความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจและ
สููญเสีียการสร้้างความนิิยมให้้เทีียบเคีียงกัับรายการเดิิมได้้ หรื ืออาจทำำ�ให้้
ต้้นทุุนเพื่่�อการได้้มาสููงขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี บริ ิษัั ทฯ เชื่่�อว่่าจากการที่่�บริ ิษัั ทฯ ผลิิตผลงานที่่�มีี
คุุณภาพออกมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนได้้รัับความนิิยม มีีฐานผู้้�ฟัังรายการ
ประจำำ� รวมถึึงการที่่�บริ ิษััทฯ ได้้รัักษามาตรฐานในการชำำ�ระเงิินและปฏิิบัติ
ั ิ
ตามเงื่่�อนไขของการจ่่ายค่่าเช่่าเวลาอย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนมีีการสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีกับ
ั ผู้้�ให้้สัม
ั ปทาน จะทำำ�ให้้บริ ิษััทฯ ได้้รัับความไว้้วางใจ
� จากการต่่ออายุุสัญ
และสามารถลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้น
ั ญาได้้ อย่่างไร
ก็็ตาม บริ ิษััทฯ จะพิิจารณาถึึงมููลค่่าของสััญญา โดยเปรี ียบเทีียบกัับความ
คุ้้�มค่่าในการลงทุุน ซึ่่�งหากพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าไม่่ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
ทางบริ ิษัั ทฯ อาจพิิจารณาไม่่ต่่ออายุุสััญญาดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ในปีีที่่�ผ่่านมา
บริ ิษััทฯ ได้้ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิให้้ต่่ออายุุสััญญาออกไปอีีก 2 ปีี โดย
สััญญาสิ้้�นสุุดในปีี 2566

5) ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
ความเสี่่�ยงจากการระบาดของโรคโควิ ิด-19 ต่่อระบบเศรษฐกิิจและ
สัังคม
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 ที่่�รุุนแรงและต่่อ
เนื่่�องในสองปีีที่่�ผ่่านมา ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศและของโลกในวงกว้้าง ซึ่่�งผลกระทบของการ
ระบาดในอนาคตยัังมีีความไม่่แน่่นอนสููงเนื่่�องจากยัังอาจะมีีเชื้้�อสายพัันธุ์์�
ใหม่่และการกลายพัันธุ์์�ซึ่่�งขััดขวางการหมุุนเวี ียนในห่่วงโซ่่อุุปทานโดย
ปกติิ และกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิ ิตรวมถึึงภาคธุุรกิิจและบริ ิการต่่างๆ
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ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจมีีความไม่่แน่่นอน นอกจาก
นี้้�การใช้้ชีวิี ิตในวิ ิถีีใหม่่ (New normal) ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริ ิโภค
ยัังคงเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องและยัังยากที่่�จะคาดเดาได้้ ดัังนั้้�นใน
สถานการณ์์ที่่�พฤติิกรรมและความต้้องการของผู้้�บริ ิโภคเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลาจึึงส่่งผลต่่อธุุรกิิ จ ของบริ ิษัั ท ฯ ให้้ต้้องปรัั บตัั วตามกระแส
ดัังกล่่าวอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อที่่�จะยัังคงสามารถนำำ�เสนอสิินค้้าและบริ ิการ
หรื ือคอนเทนต์์ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการตามรูู ปแบบการใช้้ที่่�
ชีีวิ ิตที่่�เปลี่่�ยนไป
	อีีกทั้้�งการแพร่่ระบาดยัังส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการดำำ�เนิิน
งานของบริ ิษััทฯ ให้้รููปแบบการทำำ�งานของพนัักงานเปลี่่�ยนแปลงไปโดย
สอดคล้้ อ งกัั บ การใช้้ ชีี วิ ิตในวิ ิถีี ใ หม่่ โดยคำำ�นึึ งถึึงความปลอดภัั ย ของ
พนัักงานเป็็นหลััก ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานให้้ลดลง
รวมถึึงการสร้้างวััฒนธรรมองค์์ให้้แข็็งแรงเป็็นไปด้้วยความท้้าทาย
	ทั้้�งนี้้� ภายใต้้สถานการณ์์โรคระบาดที่่�ประชาขนยิ่่�งให้้ความใส่่ใจ
ในเรื่่�องสุุขภาพ บริ ิษััทฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาสิินค้้าในหมวดสุุขภาพและ
ความงาม เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมในการส่่งเสริ ิมให้้ผู้้�คนในสัังคมมีี

สุุขภาพที่่�ดีีและปลอดภััยจากวิ ิกฤติิการโรคระบาด ในขณะที่่�ขยายช่่อง
ทางการขายสิินค้้าและให้้บริ ิการผ่่านออนไลน์์ซึ่่�งมีีแนวโน้้มการเติิบโตที่่�
สููง และเป็็นช่่องทางที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าและเป็็นช่่อง
ทางที่่�ได้้รัับผลกระทบจากมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดต่่างๆ น้้อย
กว่่าช่่องทางอื่่�นๆ อีีกทั้้�งยัังเป็็นช่่องทางที่่�มีีต้้นทุุนการให้้บริ ิการที่่�ต่ำ�ำ� กว่่า
ช่่องทางเดิิมของบริ ิษััทฯ ดัังนั้้�นบริ ิษััทฯ จึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยแผนการพััฒนา
ทั้้�งสิินค้้าและช่่องทางดัังกล่่าวจะเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญให้้บริ ิษััทฯสามารถ
รัักษาการเติิบโตในระยะยาวในทุุกสถานการณ์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
	สำำ�หรัับมาตรการในการรัับมืือกัับโควิ ิด-19 บริ ิษัั ทได้้กำำ�หนด
มาตรฐานสำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�บริ ิษัั ทฯ อย่่างชััดเจน อาทิิ การตรวจวััด
อุุณหภููมิิ การกำำ�หนดแนวทางปฎิิบัติ
ั สำ
ิ ำ�หรัับผู้้�มาติิดต่่อจากภายนอก การ
จััดหาวััคซีีนที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพให้้กับ
ั พนัักงานทุุกคน นอกจาก
นี้้�ยัังมีีนโยบายให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานจากที่่�พัักอาศััยเพื่่�อลดความ
แออััด และลดโอกาสของการติิดเชื้้�อในสำำ�นัักงานได้้ตามความเหมาะสม
แต่่ทั้้�งนี้้�ยัังคงยึึดถืือการคงประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน และความพึึงพอใจ
สููงสุุดของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ

6) ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมหรื ือสิ่่�งแวดล้้อม
ความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

	ปัั จจุุบัันปริ ิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจกเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อ
เนื่่�องจากภาคธุุรกิิจต่่างๆ ส่่งผลให้้อุุณหภููมิิของโลกสููงขึ้้�นตามไปด้้วย
และยัังก่่อให้้เกิิดความแปรปรวนของภููมิิอากาศอย่่างรุุ นแรง ฤดููกาลที่่�
� ยัังส่่งผลกระทบ
ผัันผวนและเปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�สูงู ขึ้้น
ต่่อความมั่่�นคงทางแหล่่งอาหารและวััตถุุดิิบ ทำำ�ให้้ปริ ิมาณและคุุณภาพ
ของผลผลิิตแปรปรวนไปตามสภาพภููมิิอากาศอีีกด้้วย การเปลี่่�ยนแปลง

เหล่่านี้้�ได้้ส่่งผลต่่อการดำำ�รงชีีวิ ิตของผู้้�คนในสัังคมและการดำำ�เนิินงาน
ของบริ ิษัั ท ฯ เช่่นกัั น โดยในการผลิิ ตสิิ น ค้้ า ที่่� ต้้ อ งพึ่่� ง พิิ ง วัั ตถุุ ดิิ บ จาก
ผลผลิิตทางธรรมชาติิเป็็นหลััก เช่่น “ไวตาเนเจอร์์พลััส” ซึ่่�งใช้้วััตถุุดิิบ
หลัักกว่่าร้้อยละ 70 จากสมุุนไพรธรรมชาติิ ดัังนั้้�น หากเกิิดสภาพภููมิิ
อากาศแปรปรวน เช่่น น้ำำ�ท่่
� วม น้ำำ��แล้้ง หรื ือไฟป่่า เป็็นต้้น เหตุุการณ์์
เหล่่านี้้�อาจส่่งผลต่่อความมั่่�นคงของแหล่่งวััตถุุดิิบหลัักด้้านการควบคุุม
คุุณภาพและปริ ิมาณของผลผลิิต ที่่�อาจลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หรื ือไม่่
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สามารถเพาะปลููกได้้ตามฤดููกาล ย่่อมจะส่่งผลต่่อแผนการดำำ�เนิินงาน
ของบริ ิษััทฯ ตามไปด้้วย
อย่่างไรก็็ ต าม บริ ิษัั ท ฯ ได้้ คัั ด สรรและว่่าจ้้ า งโรงงานที่่� มีี ใ บ
อนุุญาตและความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านเป็็นผู้้�ผลิิต (OEM) โดยให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการวางแผนแหล่่งวััตถุดิ
ุ บ
ิ สำำ�รองทั้้�งในและต่่างประเทศร่่วมกัับ
� ใจได้้ว่่าจะสามารถจััดว่่าวััตถุดิ
โรงงานผู้้�ผลิิตอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อให้้มั่่น
ุ บ
ิ ที่่�มีี
คุุณภาพในปริ ิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการผลิิต ให้้สอดรัับกัับแผนการตลาดที่่�
ได้้วางไว้้ ซึ่่�งในปััจจุุบัน
ั ได้้วางแผนการเตรี ียมวััตถุดิ
ุ บ
ิ หลัักสำำ�รองล่่วงหน้้า
ไว้้อย่่างน้้อย 3 เดืือน เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการขาดแคลนวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตสิินค้้า
ในอนาคต
นอกจากนี้้�บริ ิษัั ทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว และมุ่่�ง
มั่่�นที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
โดยในเบื้้�องต้้นมีีเป้้าหมายในการสร้้ างความเข้้าใจและความตระหนััก
ในการอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงาน โดยเริ่่�มจากโครงการการกำำ�จััด
ของเสีียอย่่างถููกวิ ิธีี ซึ่่�งได้้นำำ�ขยะเข้้าสู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิลปีีละ 10,000
กิิโลกรััม และวางเป้้าหมายระยะยาวในการลดปริ ิมาณฝัังกลบขยะลงร้้อย
ละ 30 (จากปีี 2563) พร้้อมการนำำ�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียนมาปรัับใช้้
กัับการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ เพื่่�อร่่วมแก้้ไขภาวะโลกร้้อนและวิ ิกฤตการ
ขาดแคลนทรััพยากรที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นในอนาคต

7) ความเสี่่�ยงจากการทุุจริ ิตคอร์์รััปชั่่�น
บริ ิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�ร้้ายแรงและเป็็นอุุปสรรคต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
บริ ิษััทฯ โดยอาจส่่งผลเสีียทั้้�งในรููปตััวเงิิน อาทิิ การสููญเสีียรายได้้ การ
เพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งส่่งผลต่่อผลประกอบการของบริ ิษััทฯ อีีกทั้้�งใน
รููปแบบอื่่�นๆ อาทิิ ความสููญเสีียต่่อชื่่�อเสีียง ความน่่าเชื่่�อถืือ
	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสและให้้
ความสำำ�คััญในการป้้องกัันการทุุจริ ิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรูู ปแบบ บริ ิษัั ทฯ ได้้
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และ
สนัับสนุุนให้้พนัักงานปฎิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณธรรมและเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี
ของสัังคม อีีกทั้้�งได้้มีก
ี ารปลููกฝัังความซื่่�อสััตย์สุ
์ จ
ุ ริ ิตในองค์์กร โดยจััดทำำ�

คู่่�มืือจรรยาบรรณจริ ิยธรรมทางธุุรกิิจ นโยบายและแนวทางต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชั่่�น และสื่่�อสารให้้พนัักงานทราบ นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่่วมประกาศ
เจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฎิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการ
ทุุจริ ิต (Collective Action Coalition: CAC) และได้้มีีการกำำ�หนด
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์ปชั่่�น (Anti-Corruption Policy) เพื่่�อ
� ทั้้�งนี้้�บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดช่่องทางให้้
เป็็นแนวทางการปฎิิบัติ
ั ใิ ห้้ชัด
ั เจนยิ่่�งขึ้้น
มีีช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถแจ้้งเบาะแส ข้้อเสนอ
แนะหรื ือร้้องเรี ียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริ ิต (Whistleblower) ได้้โดยตรงกัับ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรื ือฝ่่ายตรวจสอบกลางผ่่านทาง e-mail:
ia_anti_corruption@rs.co.th
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3)

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
จุุดเริ่่�มต้้นของการเดิินทาง
ตามแนวทางดำำ�เนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน
บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) (“บริ ิษััทฯ”) ได้้ให้้ความสำำ�คััญ
ในการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2564 ถืือเป็็นปีี
ที่่� 2 ที่่�ได้้จััดทำำ�รายงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขึ้้�น โดยบริ ิษัั ทฯ ได้้
เริ่่�มกำำ�หนดขอบเขตการรายงานให้้ครอบคลุุมธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเป็็นหลััก
และจะขยายขอบเขตให้้ครอบคลุุมทุุกส่่วนงานในอนาคต เพื่่�อสนัับสนุุน
จุุดมุ่่�งหมายทางธุุรกิิจผ่่าน 3 มิิติหลั
ิ ัก ทั้้�งมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม มิิติิสัังคม และ
มิิติิการกำำ�กัับกิิจการ ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจให้้เติิบโตไป
ด้้วยกัันได้้อย่่างสมดุุล

2563
- นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ ยืน
- โครงสร้้างการกำำ�กัับกิิจการและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
- แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ
- แบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
- แบบประเมินตนเองด้านความยัง่ ยืน		
- เข้้าร่่วมการประเมิินความยั่่�งยืืน (THSI)

2564

FULFILLING
THE SUSTAINABLE
FOR GOOD LIFE
RS Sustainability 2022-2025

จุุดเริ่่�มต้้นของการเดิินทาง
ตามแนวทางดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อความยั่่�งยืืน
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- นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
- จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
- จรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
- นโยบายบริ ิหารและจััดการความเสี่่�ยง
- นโยบายและช่่องทางการร้้องเรี ียน/แจ้้งเบาะแส
- นโยบายการใช้้งานระบบสารสนเทศ
- นโยบายการบริ ิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
- นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
- นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น

DIVERSITY

FULFILLING
THE SUSTAINABLE
FOR GOOD LIFE
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เป้้าหมายของบริ ิษััทฯ ในปีี 2568 คืือ การปรัับเปลี่่�ยนอาร์์เอส
สู่่� อ งค์์ ก รแห่่งอนาคตอนาคตซึ่่� ง แข็็ ง แกร่่งในทุุ ก ด้้ า น พร้้ อ มร่่วมขัั บ
เคลื่่�อนบริ ิษััทฯ ด้้วยเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียนและความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
ในอนาคต อีีกทั้้�งบรรลุุพัันธกิิจหลัักด้้านสัังคมสู่่� “การสร้้างแรงบัันดาล
ใจในการใช้้ชีีวิ ิต ช่่วยเติิมเต็็มความสุุขให้้กัับผู้้�คน และมีีส่่วนร่่วมในการ
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN
SDGs)”

ความสำำ�เร็็จด้้านความยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คััญในปีี 2564

2565
- ปลููกฝัังความรู้้�ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสู่่�พนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง และกำำ�หนดเป็็น OKR ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
- สร้้างโครงการให้้อาชีีพแก่่สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน สู่่�เป้้าหมาย

Outstanding CEO Awards 2021
จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

Outstanding Company Performance Award 2021
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10,000 ราย ภายในปีี 2568
- ลดปริ ิมาณการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��และไฟลง ร้้อยละ 10
พร้้อมเปลี่่�ยนสู่่�แหล่่งพลัังงานทดแทน
- จััดทำำ�โครงการพััฒนาด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับพัันธมิิตร

2566
- ยกระดัับนโยบายความหลากหลายของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
- ประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน ESG ร้้อยละ 100 เพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืน
ร่่วมกัับคู่่�ค้้าต่่อไปในอนาคต
- ลดจำำ�นวนการฝัังกลบสิินค้้าหมดอายุุลง ร้้อยละ 30
ด้้วยการบริ ิหารสิินค้้าคงคลัังอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
- เริ่่�มการประเมิินค่่าคาร์์บอนฟุุตพริ ินต์์ขององค์์กร

สู่่�รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน ปีี 2564
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

Top Business Strategy Awards 2021
โดยนิิตยสาร Business plus และมหาวิ ิทยาลััยหอการค้้าไทย

คะแนนด้านก�ำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ”
ปี 2564 จากสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย

คะแนน “เต็็มร้้อย” โครงการการประเมิินคุุณภาพ
การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น จากสมาคมส่่งเสริ ิมผู้้�ลงทุุนไทย

“แสดงเจตนารมณ์์” การเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต
ของสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย

ได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กร
ที่่�ระดัับ “BBB+” จากบริ ิษััท ทริ ิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด

2567
- ใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผลิิตจากวััสดุุที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ร้้อยละ 50
- ปรัับรููปแบบการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ เพื่่�อลดปริ ิมาณ
พลาสติิกลง ร้้อยละ 20

2568
- เพิ่่�มสััดส่่วนยอดขายสิินค้้าที่่�ได้้รัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขึ้้�น
ร้้อยละ 30
- ลดการปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจกต่่อหน่่วยการผลิิตลง ร้้อยละ 10

2573
- ขัับเคลื่่�อนบริ ิษััทฯ เข้้าสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวี ียนและความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

ในปีีที่่�ผ่่านมาเรายัังคงมุ่่�นมั่่�นผสานความยั่่�งยืืนเข้้าสู่่�ทุุกธุุรกิิจ
และกระบวนการทำำ�งานของบริ ิษััทฯ เพื่่�อสร้้างการเติิบโตพร้้อมรัักษาความ
สมดุุลทางธุุรกิิจไว้้ได้้แม้้สถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิจากการแพร่่ระบาดของ
โควิ ิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคมและภาคธุุรกิิจทั่่�วโลก
และถืือเป็็นการทดสอบศัักยภาพของบริ ิษััทฯ ในการบริ ิหารจััดการดููแล
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ อาทิิ พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า และชุุมชน เพื่่�อลดผล
กระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
อาร์์ เอสยัังคงเดิินหน้้าสร้้ างแรงบัันดาลใจในการใช้้ชีีวิ ิตและ
ช่่วยเติิมเต็็มความสุุขให้้กัับผู้้�คนในสัังคม ด้้วยโครงการต่่างๆ ซึ่่�งริ ิเริ่่�ม
บนศัักยภาพจากหลากหลายธุุรกิิจ อาทิิ
• “อาร์์เอส แคร์์ บ๊๊อกซ์์” และ “อาร์์เอส แคร์์ แบ๊๊ก” กล่่องบรรจุุ
ยา เวชภััณฑ์์ และสิินค้้าอุุปโภคบริ ิโภคที่่�จำำ�เป็็น ได้้รัับการส่่งมอบให้้แก่่
กรมการแพทย์์และสำำ�นัักงานเขตจตุุจัักร เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิ ิด-19
และบรรเทาความเดืือดร้้อนของชาวชุุมชน ที่่�ประสบปััญหาในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรค
• “อาร์์เอส มอลล์์ ต่่อลมหายใจ” การแบ่่งปัันรายได้้ส่่วนหนึ่่�ง
จากทุุกยอดขายและทุุกช่่องทาง สมทบทุุนเพื่่�อซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
อาทิิ เครื่่�องช่่วยหายใจ ให้้แก่่โรงพยาบาลชุุมชนต่่างๆ ทั่่�วประเทศ
• “เวลยูู พลิิกวิ ิกฤติิ สร้้างโอกาส” โครงการสร้้างอาชีีพและฝึึก
ทัักษะการขายออนไลน์์ให้้กัับผู้้�สนใจกว่่า 10,000 ราย
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• “ช่่อง 8 ร่่วมด้้วยช่่วยขาย และ คููล ช่่วยขาย” การประชา
สััมพัันธ์์ร้้านค้้าต่่างๆ ผ่่านสื่่�อโทรทััศน์์และวิ ิทยุุ โดยไม่่คิิดมููลค่่า เพื่่�อเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนและเปิิดช่่องทางติิดต่่อให้้ผู้้�ประกอบการราย
ย่่อยที่่�มีีอาชีีพค้้าขาย
• “ช่่อง 8 ข่่าวเช้้าบรรเทาทุุกข์์ และข่่าว 8 ปัันน้ำำ��ใจ” นำำ�เสนอ
รายการปัั ญหาและความเดืือดร้้ อนของผู้้�คนในสัังคมด้้านต่่างๆ อาทิิ
สิ่่�งแวดล้้อม ภััยธรรมชาติิ ความยากจน เป็็นต้้น
เราจะยัั ง คงยกระดัั บ การพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ อย่่างยั่่� ง ยืื น อย่่างต่่อ
เนื่่�อง แม้้ว่่าสถานการณ์์โรคระบาดยัังมีีความไม่่แน่่นอน ด้้วยความเชื่่�อ
มั่่� น ว่่าผู้้�บริ ิหารและพนัั ก งานของอาร์์ เ อสจะร่่วมกัั น ผ่่านทุุ ก อุุ ป สรรค
และพััฒนาสู่่�การดำำ�เนิินงานของทุุกธุุรกิิจให้้เติิบโต และมีีประสิิทธิิภาพ
กว่่าเดิิม ควบคู่่�ไปกัับการมีีส่่วนร่่วมในการเสริ ิมสร้้างและพััฒนาธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน และท้้ายที่่�สุุดต้้องขอขอบคุุณผู้้�มีีส่่วนได้้เ สีีย ทุุก ส่่วนรวม
ถึึงพนัักงานของเรา สำำ�หรัับการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความ
รัั บ ผิิ ด ชอบของทุุ ก คน เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การปรัั บ ตัั ว ต่่อการเปลี่่� ย นแปลง
ที่่�รวดเร็็วและต่่อเนื่่�องในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจ จนทำำ�ให้้ ปีี พ.ศ. 2564
� ้าทายได้้เป็็นอย่่างดีี
เป็็นอีีกหนึ่่�งปีีแห่่งความสำำ�เร็็จภายใต้้สถานการณ์์ที่่ท้
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บร ิหาร
บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

บริ ษั
ิ ั ท ฯ จัั ด ทำำ� รายงานการพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น ฉบัั บ นี้้� เ พื่่� อ
แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญและผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างถููกต้้องและโปร่่งใส
โดยเนื้้�อหาครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการ
กำำ�กัับกิิจการ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม ถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

แนวทางการจััดทำำ�รายงาน

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564 นี้้� ได้้ทำำ�การ
เปิิดเผยข้้อมููลตามกรอบการประเมิินความยั่่�งยืืนของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย 19 หมวดในรูู ปแบบ One Report และจััดทำำ�ตาม
กรอบการรายงานขององค์์การแห่่งความริ ิเริ่่�ม ว่่าด้้วยการรายงานสากล
รุ่่�นที่่� 4 (Global Reporting Initiative G4 : GRI) ครอบคลุุมตััว
ชี้้�วัด
ั ที่่�สัม
ั พัันธ์์กับ
ั ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ได้้แนบไว้้ท้า้ ยเล่่ม เพื่่�อ
�
ให้้สามารถค้้นหาข้้อมููลที่่�ต้้องการได้้อย่่างรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้น
นอกจากนี้้�ยัังเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของเป้้าหมายการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืนตามกรอบของสหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals : SDGs) จึึงได้้พิิจารณาความสอดคล้้องเบื้้�องต้้น ด้้วยการนำำ�
เป้้าหมายดัังกล่่าวมาประยุุกต์์ใช้้ในแนวทางการจััดทำำ�กลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้
บริ ิษัั ทฯ เติิบโตไปได้้อย่่างชััดเจนตามแนวทางและเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้
ซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานฉบัับนี้้�แล้้วเช่่นกััน

ขอบเขตของรายงาน

จากการพิิจารณาความเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ ความพร้้อมของ
ข้้อมููล และผลการดำำ�เนิินงานหลัักของบริ ิษัั ทฯ ทั้้�งในปีีที่่�รายงาน และ
แนวโน้้มภายใน 3-5 ปีีข้้างหน้้า จึึงได้้กำำ�หนดขอบเขตการรายงานให้้
ครอบคลุุมธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเป็็นหลััก และมีีส่่วนสำำ�คััญของธุุรกิิจอื่่�นๆ
เปิิดเผยร่่วมด้้วย

อื่่�นๆ

รายงานการพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น ฉบัั บ นี้้� ได้้ รัั บ การจัั ด ทำำ� และ
นำำ�เสนอในรููปแบบของรายงานประจำำ�ปีี (56-1 One Report) โดยอ้้างอิิง
ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ 56-1
One Report และคณะกรรมการบริ ิษัั ทรัั บผิิดชอบต่่อความถููกต้้อง
ครบถ้้วนของข้้อมููลที่่�อ้้างอิิงนี้้�

สามารถดาวน์์โหลดรายงานรููปแบบ One Report ได้้ที่่�
http://ir.rs.co.th/th/downloads/yearly-reports
สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากผู้้�รัับผิิดชอบด้้านการจััดทำำ�รายงานได้้ที่่�
คุุณรััฐปวี ีร์์ ลาภนาน
บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
“ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”
27 อาคารอาร์์เอสกรุ๊๊�ป ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ แขวงเสนานิิคม
เขตจตุุจัักร กทม. 10900
โทรศััพท์์ +662 037 8125
อีีเมล sd@rs.co.th เว็็บไซต์์ www.rs.co.th
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� ำ�คััญ
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่สำ

WE DARE

ด้้านเศรษฐกิิจ

ยกระดัับคุุณภาพชีีวิ ิตของผู้้�คนในสัังคม ด้้วยแรงบัันดาลใจจากนวััตกรรมการผลิิตสิินค้้าด้้านสุุขภาพ
และความงามมาตรฐานความปลอดภััยระดัับโลก ร่่วมกัับการบริ ิหารคลัังข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อตอบสนองทุุกความต้้องการของลููกค้้าอย่่างครบครััน

“นวััตกรรมด้้านสิินค้้า บริ ิการ และกระบวนการ”

3

600

1,000

พััฒนานวััตกรรมครอบคลุุม
ด้้านสิินค้้า บริ ิการ
และกระบวนการ

จำำ�นวนสิินค้้าที่่�มีี เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้า
ที่่�หลากหลาย

มููลค่่าการลงทุุนกัับพัันธมิิตร
เสริ ิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของ
Ecosystem

โครงการ

Sku

ล้้านบาท

“โครงการ well u พลิิกวิ ิกฤติิ สร้้างโอกาส”

8,900

700

4,000,000

จำำ�นวนผู้้�คนในสัังคม
ที่่�ให้้ความสนใจ

จำำ�นวนผู้้�คนในสัังคม
ที่่�ได้้รัับการสร้้างอาชีีพ

มููลค่่ารวมของสิินค้้า
ที่่�ส่่งผ่่านถึึงมืือผู้้�บริ ิโภค

รายได้้รวม
3,573 ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
5.9 ล้้านบาท

ราย

ราย

บาท

“การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจทางตรง”

เงิินปัันผล
0.35 บาท/หุ้้�น
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การสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้

� ำ�คััญ
การส่่งมอบคุุณค่่าที่่สำ
ในปีี 2564

การสร้้ า งคุุ ณค่่ า เชื่่� อ มโยงระหว่่ า งทุุ ก หน่่ ว ยธุุ ร กิิ จ
(Business Synergy among RS Group)
บริ ิษัั ทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้ างคุุณค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริ ิการที่่�
หลากหลาย ผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�เหมาะสม เชื่่�อมโยงแต่่ละ
หน่่วยธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพสููง เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังและคำำ�นึึง
ถึึงผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
� ด
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��อย่่างดีีที่่สุ
ุ ผ่่านสิินค้้าและบริ ิการหลััก 3
กลุ่่�มธุุรกิิจ ได้้แก่่

	ด้้วยประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์
เทนเมนต์์ที่่�เป็็ นพื้้�นฐานของการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ หลัั ก ผสมผสานกัั บ

ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ สู่่�โมเดลใหม่่อย่่าง “เอ็็นเตอร์์เทนเมิิร์์ซ” ผ่่านวิ ิธีีการ
เล่่าเรื่่�อง (Storytelling) ที่่�หลากหลาย ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของ
การทำำ�การตลาดให้้ กัับสิิ นค้้ า และบริ ิการของบริ ิษัั ท ฯ โดยมุ่่� งเน้้ น
การสร้้างประสบการณ์์การช้้อปปิ้้�งที่่�ไม่่เหมืือนใคร และยัังได้้พััฒนา
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�เข้้าถึึงง่่าย หลากหลาย และแปลกใหม่่ เพื่่�อ
เพิ่่�มความสะดวกสบายให้้แก่่ลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งผ่่านอาร์์
เอส มอลล์์ แอปพลิิเคชััน (RS Mall application) และ ผ่่านเวอร์์
ชวล มอลล์์ (Virtual Mall) ที่่�ได้้มีีการพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�
ค้้าที่่�แข็็งแกร่่ง อย่่าง บมจ. เอไอเอส เป็็นต้้น

ผ่่านละคร กีีฬา และข่่าวสาร
ต่่างๆ สู่่�ผู้้�ชมกว่่า 8 ล้้านคน
ทั่่�วประเทศ

	อีี ก ทั้้� ง ยัั ง เป็็ น บริ ษั
ิ ั ท ฯ ที่่� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ ในการปรัั บ
เปลี่่�ยนรููปแบบโมเดลธุุรกิิจให้้ทัน
ั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี

ดิิจิิทััล จนได้้รัับยกย่่องเป็็นกรณีีศึึกษาสำำ�หรัับธุุรกิิจทรานฟอร์์เมชััน
ทั้้�งนี้้� บริ ิษััทฯ ยัังคงปรัับกลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจ และประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานในทุุกมิิติิอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรองรัั บต่่อกระแสดิิจิิทััล ดิิสรัั ป
ชััน และสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิ ิด-19 รวมถึึงสร้้าง
การเติิบโตของรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างผลกำำ�ไรอย่่างมั่่�นคงใน
ทุุกสถานการณ์์ พร้้อมด้้วยการสนัับสนุุนโครงการต่่างๆ ที่่�ผสานเข้้า
กัับรููปแบบของแต่่ละธุุรกิิจ ที่่�คำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
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ส่่งมอบสิิ น ค้้ า กว่่า 1.2 ล้้ า น
คำำ�สั่่� ง ซื้้� อ ผ่่ า น ช่่ อ ง ท า ง ที่่�
หลากหลาย ด้้ ว ยสิิ น ค้้ า กว่่า
600 รายการ ผ่่านฐานลููกค้้า
กว่่า 1.7 ล้้านราย

ธุุ รกิิ จมีีเดีีย

ส่่งมอบสาระ ความบัั น เทิิ ง

ธุุ รกิิ จเพลง

ส่่งมอบเพลงและคอนเทนต์์
ผ่่านช่่องทางโซเชีียลมีีเดีีย ที่่�
หลากหลาย สู่่�ฐานแฟนคลัับ
กว่่า 42 ล้้านบััญชีี

เพื่่�อความยั่่�งยืืน

3.1)

นโยบายและเป้้าหมาย
การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

“เราคืือผู้้�สร้้ างสรรค์์แรงบัันดาลใจ และส่่งมอบ
องค์์ความรู้้� ด้้วยความบัันเทิิง สิินค้้า และบริ ิการ
ที่่�มีีคุุณค่่า พร้้ อมเติิมเต็็มคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีีให้้แก่่
ผู้้�คนอย่่างยั่่�งยืืน”

ธุุ รกิิ จคอมเมิิ ร์์ ซ

สร้้ า งสรรค์์ สิิ น ค้้ า ผ่่านการ
พััฒนานวััตกรรมเฉพาะของ
บริ ษั
ิ ั ท ฯ ด้้ ว ยสิิ น ค้้ า กว่่า 30
รายการ

แนวทางการดำำ�เนิินงาน

บริ ิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานตามหลัักการกำำ�กับ
ั กิิจการที่่�ดีเี พื่่�อเป็็น
แกนหลัักในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีเป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน
คืือ “การเติิบโตอย่่างสมดุุล” ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยการคำำ�นึึงถึึงความรัั บผิิดชอบและการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่าง
บริ ิษััทฯ กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ พร้้อมมุ่่�งสู่่�การยก
ระดัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�แท้้จริ ิง ด้้วยการผนวกการบริ ิหารจััดการ
ประเด็็นต่่างๆ ด้้านความยั่่�งยืืนเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานใน
ทุุกภาคส่่วน ให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวต่่อไปในอนาคต

แนวทางการบริ ิหารจััดการและผลการดำำ�เนิินงาน

ส่่งมอบเพลงไทย ผ่่านช่่องทาง

ออนไลน์์และออฟไลน์์ สู่่�ผู้้�ฟััง
กว่่า 4 ล้้านคนทั่่�วประเทศ

และธุุ รกิิ จใหม่่ ใ นปีี 2564

ส่่งมอบออนไลน์์ ค อนเทนต์์
ต่่างๆ ผ่่านการตลาดแบบ
ดิิ จิิ ทัั ล สู่่� ก ลุ่่� ม เป้้ า หมายกว่่า
1.6 ล้้านคน

ความมุ่่�งมั่่�นด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนสำำ�คััญของกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจโดย
รวมของบริ ิษัั ทฯ โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเป็็น
หลััก เนื่่�องจากเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีสััดส่่วนรายได้้มากกว่่าครึ่่�งของรายได้้รวม
และมีีแนวโน้้มการเติิบโตสููง โดยวางแผนจะเพิ่่�มขอบเขตการบริ ิหาร
จััดการให้้ครอบคลุุมทุุกธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิิน
งานที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ซึ่่�งรวมถึึงการ
บููรณาการมุุมมองด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมในระยะยาวเข้้ากัับการตััดสิิน
ใจลงทุุนของบริ ิษัั ทฯ นอกจากนี้้�ยัังจะได้้รัับประโยชน์์จากกระบวนการ
ประเมิินความเสี่่�ยงบนทุุกหน่่วยธุุรกิิจ และมองเห็็นถึึงโอกาสใหม่่ๆ ที่่�จะ
สร้้างการเติิบโตให้้กับ
ั บริ ิษััทฯ ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2564 บริ ิษัั ท ได้้ กำำ�ห นดให้้ ก ารพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น เป็็ น
ส่่วนสำำ�คััญที่่�จะผสานเข้้าไปกัับการดำำ�เนิินงานของทุุกธุุรกิิจ จึึงได้้เสริ ิม
โครงสร้้ า งกลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ ใหม่่ เพื่่� อ ยกระดัั บ การดำำ� เนิิ น การให้้ บ รรลุุ ต าม
เป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ตั้้�งไว้้ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงการจััดตั้้�งหน่่วยงาน
ที่่�มีีหน้้าที่่�พััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนโดยตรง อาทิิ การจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
ด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างเป็็นทางการ เพื่่�อที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อนความมุ่่�งหวััง
ด้้านความยั่่�งยืืนในระยะกลางและระยะยาวต่่อไปในอนาคต

Sustainability
Roadmap
2022 – 2025
FULFILLING
THE SUSTAINABLE
FOR GOOD LIFE

Value Chain

“Diversity”

Sustainability
Commitment
to High Purpose
ผู้้�สร้้ า งสรรค์์ แ รงบัั น ดาลใจ
และส่่งมอบองค์์ ค วามรู้้�
ด้้ ว ยความบัั น เทิิ ง สิิ น ค้้ า
และบริ กิ ารที่่� มีี คุุ ณ ค่่าพร้้ อ ม
“เติิ ม เต็็ ม คุุ ณ ภาพชีี วิ ิตที่่� ดีี
ให้้ แ ก่่ผู้้�คนอย่่างยั่่� ง ยืื น ”
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กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564-2568
� จ
บริ ิษััทฯ ได้้นำำ�ประเด็็นด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย วิ ิเคราะห์์ร่่วมกัับแนวทางการปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ ดี
ี ากหน่่วยงานกำำ�กับ
ั ต่่างๆ โดยผนวก
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเข้้าสู่่�กระบวนการปฏิิบััติิงาน (In Process) ที่่�ผ่่านการเห็็นชอบและได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อพิิจารณาระบุุกรอบการทำำ�งาน กำำ�หนดกลยุุทธ์์ระยะยาว และมุ่่�งสู่่�กระบวนการวางแผนปฏิิบััติิงานต่่อไป โดยมีี Prosperity
People & Planet เป็็นกลยุุทธ์์หลััก และมีี Principle & Share Value เป็็นกลยุุทธ์์เสริ ิม

Sustainability Commitment to High Purpose
ผู้้�สร้้ างสรรค์์แรงบัันดาลใจและส่่งมอบองค์์ความรู้้� ด้้วยความบัันเทิิง สิินค้้า และบริ ิการที่่�มีีคุุณค่่า
พร้้ อม “เติิมเต็็มคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�คนอย่่างยั่่�งยืืน”
กรอบและแนวทางดำำ�เนิินงาน ประจำำ�ปีี 2564-2568

Prosperity

People

Planet

ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิ ต
ิ ของผู้้�คน
ในสัังคม ด้้วยแรงบัันดาลใจจาก
นวัั ต กรรมการผลิิ ตสิิ น ค้้ า ด้้ า น
สุุ ข ภาพและความงามมาตรฐาน
ความปลอดภััยระดัับโลก ร่่วมกัับ
การบริ ห
ิ ารคลัั ง ข้้ อ มูู ล อย่่างเป็็ น
ระบบ เพื่่� อ ตอบสนองทุุ ก ความ
ต้้องการของลููกค้้าอย่่างครบครััน

ยกระดัั บ ศัั ก ยภาพของพนัั ก งาน
ด้้วยการบริ ิหารคลัังความรู้้�อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ พร้้ อมส่่งต่่อแรง
บัั น ด า ล ใ จ ผ่่ า น อ ง ค์์ ค ว า ม รู้้� ใ ห้้
แก่่ผู้้�คนในสัั ง คม โดยคำำ �นึึ งถึึง
การสร้้ า งและส่่งมอบคุุ ณ ค่่าร่่วม
กัั น ผ่่านช่่องทางที่่� ห ลากหลาย
ครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน

ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเคร่่งครััด สร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่
พนัักงานในด้้านการใช้้ทรัั พยากร
อย่่างรู้้�คุุณค่่า อนุุรัักษ์์ ธรรมชาติิ
คำำ�นึึ งถึึงผลกระทบตลอดสายโซ่่
อุุปทาน รวมถึึงพิิจารณาลงทุุนร่่วม
กัับพัันธมิิตรที่่�ให้้ความสำำ�คััญด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมด้้วย

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
นโยบายการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
การร้้องเรี ียนและแจ้้งเบาะแส
การบริ ิหารความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร

สายโซ่่อุุปทานสีีเขีียว
การบริ ิหารจััดการข้้อมููล
การวิ ิจััยและพััฒนานวััตกรรม
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

PRINCIPLE

PROSPERITY

Commitment
& Tone from the Top

R&D & Strategic
Partnership

ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณ
เป็็นธรรม โปร่่งใส และตรวจสอบ
ได้้ ควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน

พัั ฒ นานวัั ต กรรมพร้้ อ มส่่งมอบ
สิินค้้าและบริ ิการที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการที่่�หลาก
หลายของลููกค้้า

DIVERSITY
PLANET

Principle
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณ เป็็นธรรม โปร่่งใส
และตรวจสอบได้้ ควบคู่่�ไปกัับความรัั บผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน ทั้้�งสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้สามารถเติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน

Share Value
Synergy through Entertainmerce Business Model
for building seamless big data and seamless customer experience
ตอบสนองความคาดหวังและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��อย่่างดีีที่่�สุุด โดยเชื่่�อมโยงประสบการณ์์แบบไร้้ รอยต่่อ ด้้วยการวิ ิเคราะห์์ฐานข้้อมููล
ของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจที่่�โดดเด่่นเฉพาะด้้าน เพื่่�อมุ่่�งมั่่�นยกระดัับคุุณภาพของสิินค้้าและบริ ิการที่่�หลากหลาย
ผ่่านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างเหมาะสม
72

Eco Effective
& Waste management
บริ ิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อลดของเสีียในกระบวนการ
ธุุรกิิจ พร้้อมสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีให้้
เกิิดขึ้้�นและคงอยู่่�ตลอดไป
ประหยััดพลัังงาน
อนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจก
จััดการของเสีียอย่่างเป็็นระบบ

PEOPLE
Multiple Skill
& Mind set to Passion
สร้้างบุุคคลกรที่่�มีีศัักยภาพ
สามารถบริ ิหารจััดการและ
ถ่่ายทอด “องค์์ความรู้้�” ให้้แก่่
ผู้้�คนได้้อย่่างเป็็นระบบ
สิิทธิิมนุุษยชน
การพััฒนาคลัังความรู้้�
การพััฒนาความพึึงพอใจ
การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
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เป้้าหมาย และ แนวทางการดำำ�เนิินงาน ภายในปีี 2568
กลยุุทธ์์หลััก

กลยุุทธ์์เสริ ิม

We Fair

Prosperity > We Dare

People > We Share

Planet > We Care

บริ ิษััทฯ เป็็นหนึ่่�งในบริ ิษััทที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
จนได้้รัับยกย่่องเป็็นกรณีีศึึกษาในการปรัับตััว
ให้้ ทัั น ต่่อการเปลี่่� ย นแปลงของนวัั ต กรรมอัั น
ล้ำำ��สมััย เพื่่�อความเป็็นผู้้�นำำ�ในโลกธุุรกิิจที่่�หมุุน
ไปอย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบัน
ั นัับเป็็นความภููมิใิ จที่่�
เราไม่่ได้้เป็็นเพีียงสื่่�อบัันเทิิงที่่�สร้้างแรงบัันดาล
ใจ แต่่เป็็นช่่องทางที่่�ลููกค้้าเข้้าถึึงได้้โดยตรง ซึ่่�ง
มีีสิินค้้าตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�บริ ิโภค
และยัังคงสร้้ างผลกำำ�ไรได้้อย่่างมั่่�นคงในภาวะ
วิ ิกฤติิ พร้้อมมุ่่�งมั่่�นปรัับปรุุ งประสิิทธิิภาพของ
การทำำ�งานในทุุกด้้าน เพื่่�อแสดงความรัั บ ผิิ ด
ชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย

บริ ิษัั ทฯ คำำ�นึึงอยู่่�เสมอว่่าธุุรกิิจจะเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนได้้ด้้วยพื้้�นฐานของสัังคมที่่�ดีี จึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสัังคม ซึ่่�งความ
รัับผิิดชอบของบริ ิษััทฯ นั้้�นมิิได้้จำำ�กััดอยู่่�เฉพาะ
สัังคมภายในหรื ือพนัักงานเท่่านั้้�น แต่่ยัังหมาย
รวมถึึงสัังคมภายนอก ได้้แก่่ คู่่�ค้า้ ลููกค้้า ชุุมชน

บริ ษั
ิ ั ทฯ ตระหนัั ก ดีี ว่่ าในปัั จ จุุ บัั น นี้้� จำำ� นวน
ประชากรของโลกมีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น เป็็ น
สาเหตุุ หนึ่่� ง ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การใช้้ ท รัั พ ยากรและ
พลัั ง งานธรรมชาติิ จำำ� นวนมาก ซึ่่� ง ส่่งผล
กระทบต่่อมนุุ ษ ย์์ แ ละระบบนิิ เ วศน์์ โ ดยรวม
ดัั ง นั้้� น บริ ษั
ิ ั ท ฯ จึึงสนัั บ สนุุ น และส่่งเสริ ม
ิ ให้้
เกิิดจิิตสำำ�นึึกและสร้้ างความตระหนัักรู้้�ว่่าการ
ใช้้ พ ลัั ง งานและทรัั พ ยากรเป็็ น เรื่่�อ งใกล้้ ตัั ว
ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกฝ่่ายที่่�ต้อ
้ งร่่วมมืือกัันรัักษา
และใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และควรนำำ�
ทรัั พ ยากรใช้้ แ ล้้ ว กลัั บ มาเข้้ า สู่่� ก ระบวนการ
ผลิิตใช้้ใหม่่ ซึ่่�งเป็็นการแก้้วิ ิกฤตการขาดแคลน
ทรัั พ ยากรที่่� กำำ�ลัั ง เกิิ ด ขึ้้� น และก่่อให้้ เ กิิ ด การ
เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

บริ ิษัั ทฯ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อเป็็นแกน
หลัักในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีเป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน คืือ
“การเติิบโตอย่่างสมดุุล” ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วย
การคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบและการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างบริ ิษััทฯ
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ พร้้ อมมุ่่�งสู่่�การยกระดัับ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�แท้้จริ ิง ด้้วยการผนวกการบริ ิหารจััดการประเด็็น
ต่่างๆ ด้้านความยั่่�งยืืนเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานในทุุกภาคส่่วน
ให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริ ิษััทฯ ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวต่่อไปในอนาคต

เป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายใน
ปีี 2568
- ร้อยละ 10 ของรายได้รวมต่อปี มาจากสินค้า
้
นวัตกรรมใหม่ในรอบปีนัน

เป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายใน
ปีี 2568
- ร้้อยละ 50 ของตำำ�แหน่่งระดัับบริ ิหารที่่�ว่่างลง
ได้้รัับการบรรจุุ โดยการเลื่่�อนขั้้�นจากพนัักงาน
ภายใน
- ร้้อยละ 100 ของคู่่�ค้้าได้้รัับการประเมิินด้้าน
ความยั่่�งยืืน
- ร้้ อ ยละ 95 ขั้้� น ต่ำำ�� ของดัั ชนีี ค วามพึึงพอใจ
ของลููกค้้า
- ร้้ อ ยละ 50 ขั้้� น ต่ำำ�� ของดัั ชนีี ค วามภัั ก ดีี ใ น
ตราสิินค้้า

เป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายใน
ปีี 2568
- ร้้ อ ยละ 30 ลดปริ ม
ิ าณการฝัั ง กลบขยะ
(จากปีี 2563)
- ร้้อยละ 10 ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า และ น้ำำ��
(จากปีี 2563)
- ร้้อยละ 50 ของบรรจุุภััณฑ์์ ใช้้วััสดุุที่่เ� ป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม

เป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายในปีี 2568
- “ดีีเลิิศ” ผลการประเมิินด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการ จากสมาคมส่่งเสริ ิม
สถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย
- “เต็็มร้้อย” คะแนน จากโครงการการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น จากสมาคมส่่งเสริ ิมผู้้�ลงทุุนไทย
- ร้้ อ ยละ 100 ของพนัั ก งาน ผ่่านการอบรมการต่่อต้้ า นการทุุ จ ริ ิต
คอร์์รััปชัันและจรรยาบรรณธุุรกิิจ

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
- สนัับสนุุนการสร้้างพัันธมิิตรทางการค้้า เพื่่�อ
ให้้เกิิดการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ร่่วมกััน
- พััฒนาความรู้้�ความสามารถของทีีมงาน เพื่่�อ
ผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การสร้้ า งรายได้้ จ ากสิิ น ค้้ า ที่่�
คำำ�นึึงถึึงการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
- จัั ด ตั้้� ง โครงการต่่างๆ เพื่่� อ สร้้ า งอาชีี พ และ
รายได้้ให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
- ส่่งเสริ ม
ิ ให้้ เ กิิ ด เป็็ น องค์์ ก รแห่่งการเรี ยี นรู้้�
โดยจัั ด ทำำ�หลัั ก สูู ต รทั้้� ง ออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์
เพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพของพนัักงาน
- ตรวจติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความ
ยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า
- ส่่งมอบองค์์ความรู้้�ให้้แก่่นัักเรี ียน นัักศึึกษา
และบุุคคลทั่่�วไป
- สนัั บ สนุุ น / บริ จิ าคการกุุ ศ ลต่่อชุุ ม ชน
เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีี

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
- ส่่งเสริ ม
ิ แนวคิิ ด 4R ผ่่านโครงการต่่างๆ
ด้้วยการลด การใช้้ซ้ำำ�� การรี ีไซเคิิล และการ
ทดแทน
- ปรัั บเปลี่่�ยนกระบวนการทางธุุรกิิจ เพื่่�อลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
- ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้
กัับพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
- จััดการโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในทุุกระดัับของบริ ิษััทฯ
ส่่งเสริ ิมการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีทั้้
ี ง� ภายในองค์์กรและกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- การสร้้างความเข้้าใจและรัับทราบโดยผ่่านการฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

- 10,000 คน ได้ รั บ การสร้ า งอาชี พ ผ่ า น
โครงการต่างๆ ของบร ิษัทฯ
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ตลอดจนสภาพสัั ง คมโดยรวมของประเทศ
ซึ่่� ง ค ร อ บ ค ลุุ ม ทั้้� ง ก า ร ดูู แ ล แ ล ะ ป ฏิิ บัั ติิ ต่่ อ
พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม การพััฒนาบุุคลากร
ในองค์์ ก ร การดูู แ ลสุุ ข อนามัั ย และความ
ปลอดภัั ย ของพนัั ก งาน การดำำ� เนิิ น งานด้้ า น
สาธารณประโยชน์์ และการเปิิดรัับข้้อร้้องเรี ียน
รวมถึึงมีีกลไกป้้องกัันผู้้�แจ้้งเบาะแสอีีกด้้วย

Principle

Share Value
บริ ิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นบริ ิหารจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็น
ธรรม โดยนำำ�แนวทางที่่�เป็็นระบบมาใช้้เพื่่�อกำำ�หนดและบููรณาการความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงาน
ให้้ครอบคลุุมในทุุกภาคส่่วน ด้้วยการผสานการเชื่่�อมโยงประสบการณ์์
ใหม่่แบบไร้้รอยต่่อ ผ่่านการวิ ิเคราะห์์ฐานข้้อมููลของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจที่่�
มีีความโดดเด่่นเฉพาะด้้าน และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริ ิษััทฯ ตลอดจนมีีการติิดตามและสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
อย่่างเหมาะสม โดยเน้้นการดููแลและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียหลัักที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า ภาครััฐ ชุุมชน
และสัังคม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันและเติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างสมดุุล

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
- การแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์จากการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ
สู่่�ผู้้�คนในสัังคม
- การสร้้างเครื ือข่่ายกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
- ส่่งเสริ ิมให้้การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กร
- ขยายผลจากการอบรมสู่่� ก ารปฏิิ บัั ติิ จ ริ งิ การวัั ด ผลและพัั ฒ นา
กระบวนการที่่�ยั่่ง� ยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง
- เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างโปร่่งใสและ
สอดคล้้องกัับแนวทางการรายงานระดัับสากล
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บริ ิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง “คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Corporate Governance and Sustainable Development Committee : CG & SDC)” เพื่่�อขัับเคลื่่�อนและผลัักดัันให้้เกิิดการทำำ�งานแบบบููรณาการ โดยมีี “คณะทำำ�งานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน”
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ประสานงานหลััก รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับกิิจการ ต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทให้้รัับทราบทุุกไตรมาส

คณะกรรมการบรรษัั ทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน มีีบทบาทและความรัับผิิดชอบดัังนี้้�

กำำ�หนดเป้้าหมาย
และกลยุุทธ์์

สร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจ

บููรณาการ
และส่่งเสริ ิม
วััฒนธรรม

ให้้คำำ�ปรึ ึกษาและ
ร่่วมพิิจารณา
แผนงาน

แต่่งตั้้�ง
คณะทำำ�งาน

ติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงาน

รวบรวม
จััดทำำ�
และรายงาน

โดยมุ่่�งเน้้นดำำ�เนิินการตามแผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ระยะเวลา 5 ปีี (ปีี 2564-2568) ที่่�ยึึดถืือเป็็นแนวทางดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ
ซึ่่�งสามารถดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จไปแล้้วกว่่าร้้อยละ 30 จากแผนงานที่่�วางไว้้ โดยมีีผลงานสำำ�คััญแสดงไว้้ตามหมวดต่่างๆ อย่่างครบถ้้วน
อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษััทฯ จะทบทวนแผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลก สอดคล้้องกัับเป้้า
หมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนตามกรอบของสหประชาชาติิ ครอบคลุุมตามมาตรฐานสากลมากยิ่่�งขึ้้�น และเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับแผนธุุรกิิจ
ของบริ ิษััทฯ เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงเจตนารมณ์์ในการพััฒนาธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงประเด็็นที่่�สำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับกิิจการ ควบคู่่�ไป
กัับการสร้้างผลตอบแทนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนของบริ ิษััทฯ อย่่างดีีที่่�สุุด

การประเมิินสาระสำำ�คััญและการระบุุประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

ประเด็็นความยั่่�งยืืน คืือ ประเด็็นที่่�ส่่งผลกระทบทั้้�งทางบวกและทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อกระบวนการตััดสิินใจ การดำำ�เนิินงาน ผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งในระยะสั้้�น กลาง และยาว โดยครอบคลุุมประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

การคััดเลืือก
ประเด็็น

การกำำ�หนด
ขอบเขตรายงาน

การประเมิิน
ระดัับความสำำ�คััญ

การทวนสอบ
และความน่่าเชื่่�อถืือ

การพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง

กระบวนการประเมิินสาระสำำ�คััญ
1) การคััดเลืือกประเด็็น
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ทำำ�หน้้าที่่�ในการประเมิินและคััดเลืือกประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
โดยพิิจารณาจากความคิิดเห็็นและข้้อมููลสนัับสนุุนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย รวมถึึงพิิจารณา
จากความเสี่่�ยงของบริ ิษััทฯ กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลกระทบและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย แนวทางบริ ิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริ ิษััทฯ และแนวโน้้มด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในระดัับสากล
2) การกำำ�หนดขอบเขตรายงาน
ขอบเขตของแต่่ละประเด็็นถููกกำำ�หนดโดยการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุก
ส่่วนทั้้�งภายในและภายนอก
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3) การประเมิินระดัับความสำำ�คััญ
ประเด็็นที่่�คััดเลืือกจะได้้รัับการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยพิิจารณาจากโอกาส ผลกระทบที่่�มีีต่่อบริ ิษัั ทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน
โดยเนื้้�อหาของรายงานจะเน้้นประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญในระดัับสููง 3-5 ประเด็็นเป็็นหลััก แล้้วจึึงขยายไปยัังประเด็็นอื่่�นๆ อย่่างครอบคลุุม
4) การทวนสอบและความน่่าเชื่่�อถืือ
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมีีบทบาทในการติิดตามและตรวจสอบ ความคืืบหน้้าและการจััดทำำ�รายงาน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้เกิิดความสมบููรณ์์ ครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริ ิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน รวมถึึง
การให้้ความเห็็นชอบในการเปิิดเผยนโยบายและข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
5) การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริ ิษััทฯ จััดทำำ�รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญให้้แก่่นัักลงทุุนและบุุคคลทั่่�วไปได้้รัับทราบอย่่างครบทุุกมิิติิ และ
คาดหวัังว่่าจะสามารถพััฒนาการจััดทำำ�รายงานให้้เป็็นไปตามที่่�มาตรฐานสากลกำำ�หนด โดยร่่วมรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุุกส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย อาทิิ การเข้้าร่่วมประเมิินรางวััลรายงานด้้านความยั่่�งยืืน การประเมิินความพึึงพอใจจากลููกค้้า แบบ
ประเมิินตนเองของคู่่�ค้้า หรื ือแบบสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้รายงาน เป็็นต้้น

ผลการประเมิินสาระสำำ�คััญ

High

กรอบการรายงานและประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนของอาร์์เอส

มิิติิเศรษฐกิิจ
A. การกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

D

Influence on Stakeholders’ Assessment and Decision

การขัับเคลื่่�อนและการติิดตามกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืน

RS Priority !!

K

D. การพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้้า

H

E. ความมั่่�นคงปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์

F
I
M
A

J
L

F. ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล

B

P

G

และบริ ิการ
C. นวััตกรรมทางธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

E
C

B. การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อสิินค้้า

O

มิิติิสัังคม
G. การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อพััฒนาชุุมชนผ่่านกระบวนการ

M

ทางธุุรกิิจ
H. การบริ ิหารจััดการองค์์ความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ
I.

การพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริ ิมความก้้าวหน้้า

แก่่พนัักงาน
J.

การดููแลด้้านสุุขภาวะอนามััยและความความ

ปลอดภััย
K. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
L.

Low

Significant of the Organization’s Economic,
Social, Environmental Impacts

High

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
M. การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสภาพภููมิิอากาศ
N. การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
O. การจััดการของเสีีย
P.

การจััดการพลัังงาน

โดยประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญของบริ ิษััทฯ ในปีี 2564-2568 นี้้� ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน และนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทพิิจารณาและรัับทราบร่่วมกัันเรี ียบร้้อยแล้้ว
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� �งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ ประจำำ�ปีี 2564-2565
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญและการสนัับสนุุนต่่อเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่

การกำำ�หนดขอบเขตการรายงานประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน ตามแนวทางของบริ ิษััทฯ และ GRI

การดำำ�เนิินการในปััจจุุบััน

แผนการดำำ�เนิินงาน
ที่่�จะบรรลุุเป้้าหมาย

รัักษาระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้า

ทดสอบและควบคุุมการให้้บริ ิการ

ผลิิตและส่่งมอบสิินค้้าที่่�มีี

พอใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อ

และลดอััตราการร้้องเรี ียนให้้น้้อย

ข้้อมููลจากพนัักงานอย่่างถููกต้้อง

คุุณภาพ ผ่่านการรัับรอง

สิินค้้าและบริ ิการ

ที่่�สุุด ด้้วยการรัับฟัังเสีียงของลููกค้้า

ครบถ้้วน และเปิิดช่่องทางการรัับ

มาตรฐานด้้านความ

8

เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงกระบวนการ

ข้้อร้้องเรี ียน รวมถึึงการรัักษาความ

ปลอดภััย และยกระดัับ

ทำำ�งานในทุุกขั้้�นตอนให้้ดีีที่่�สุุด

ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล

มาตรฐานการให้้บริ ิการ

9

ประเด็็น

เป้้าหมาย

1) การประเมิินความพึึง

(SDGs)

มิิติิ

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนตาม
แนวทางของบริ ิษััทฯ

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนตาม
แนวทาง GRI

3
บรรษััทภิิบาล

12

ตามมาตรฐานสากล

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

นวััตกรรมทางธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
การพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้้า

2) การพััฒนานวััตกรรม

สร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริ ิการที่่�มีี

คััดเลืือกและจ้้างโรงงานผลิิตที่่�มีี

จััดสรรงบประมาณการ

ร่่วมกัับคู่่�ค้้า

คุุณภาพ ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการ

หน่่วยงานวิ ิจััยและพััฒนารวมอยู่่�

ลงทุุนอย่่างชััดเจน และจััด

3

8

ที่่�หลากหลาย ทัันต่่อกระแสความ

ด้้วยแล้้ว เพื่่�อความรวดเร็็วในการ

ตั้้�งหน่่วยงานการวิ ิจััยและ

ต้้องการของผู้้�บริ ิโภคได้้เป็็นอย่่างดีี

ดำำ�เนิินงาน โดยมุ่่�งความปลอดภััย

พััฒนาเป็็นของบริ ิษััทฯ

9

12

เป็็นสำำ�คััญ

รวมถึึงการคััดสรรคู่่�ค้้าที่่�มีี

17

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริ ิยธรรม
องค์์กรและความซื่่�อสััตย์์ การต่่อต้้าน
ทุุจริ ิตคอร์์รััปชััน

ขอบเขตผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริ ิษััทฯ

ภายนอกบริ ิษััทฯ
ผู้้�ถืือหุ้้�น เจ้้าหนี้้�
คู่่�ค้้า หน่่วยงานกำำ�กัับ

การพััฒนานวััตกรรมทางธุุรกิิจ

คู่่�ค้้า ลููกค้้า หน่่วยงานกำำ�กัับ
การบริ ิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน

ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อ

การประเมิินผลคู่่�ค้้าในด้้านการจ้้างงาน
สิ่่�งแวดล้้อม และด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เศรษฐกิิจ
การบริ ิหารจััดการแบรนด์์

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า ลููกค้้า

ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า

คู่่�ค้้า ลููกค้้า

พััฒนาร่่วมกััน
3) การบริ ิหารจััดการ

พััฒนาคลัังความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ

สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ให้้สอดรัับกัับ

พััฒนาหลัักสููตรและ

องค์์ความรู้้�อย่่างเป็็น

เพื่่�อให้้เป็็นช่่องทางการพััฒนาตนเอง

กลยุุทธ์์ขององค์์กร พร้้อมทำำ�การ

ช่่องทางการเข้้าถึึง

ระบบ

พร้้อมแบ่่งปัันและส่่งต่่อองค์์ความรู้้�ที่่�

รวบรวมองค์์ความรู้้�เดิิมเพื่่�อนำำ�มา

แหล่่งความรู้้�ได้้อย่่าง

มีีค่่าให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม

พััฒนาจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบ

หลากหลาย ส่่งเสริ ิมให้้เกิิด
การเรี ียนรู้้�ด้้วยตนเอง

การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า

4

ที่่�มีีต่่อสิินค้้าและบริ ิการ

8

คุุณภาพของสิินค้้าและความปลอดภััย

ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าการแสดง

9

ของผู้้�บริ ิโภค

ข้้อมููลบนฉลาก

และวััดผลได้้

ความมั่่�นคงปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์
และข้้อมููลส่่วนบุุคคล

4) การพััฒนาศัักยภาพ

เพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงาน

คััดสรรพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับ

ปรัับปรุุงกระบวนการ

และส่่งเสริ ิมความ

ให้้มีีความหลากหลาย ปรัับตััวได้้ไว

กลยุุทธ์์ของบริ ิษััทฯ พร้้อมดำำ�เนิิน

พััฒนาศัักยภาพพนัักงาน

ก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน

และมีีทััศนคติิที่่�ดีี พร้้อมที่่�จะเรี ียน

กิิจกรรมต่่างๆ ผ่่านโครงการพััฒนา

แบบรายบุุคคล สื่่�อสาร

รู้้�กลยุุทธ์์และเป้้าหมายขององค์์กร

ศัักยภาพ และทำำ�การประเมิินผลงาน

แนวทางการเติิบโตในสาย

เพื่่�อให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างแท้้จริ ิง

ของพนัักงานด้้วยระบบ OKR

อาชีีพ และพััฒนาคุุณภาพ

3

4

การจ้้างงานและจููงใจผู้้�มีีศัักยภาพ

8

9

การพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริ ิม
ความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน

16

17

สัังคม

ชีีวิ ิตพนัักงานในด้้านอื่่�น
ควบคู่่�ด้้วย
5) การใช้้ทรััพยากร

สร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีในการอนุุรัักษ์์

ปฏิิบััติิตามเกณฑ์์กำำ�หนดต่่างๆ อย่่าง

ปรัับปรุุงกระบวนการทาง

อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

พลัังงานและทรััพยากรที่่�อยู่่�ใกล้้ตััว

เคร่่งครััด และให้้ความร่่วมมืือในทุุก

ธุุรกิิจ ด้้วยการใช้้พลัังงาน

ให้้อยู่่�กัับเรานานที่่�สุุด รวมถึึงการใช้้

กิิจกรรมที่่�จะสามารถแสดงความรัับ

และทรััพยากรธรรมชาติิ

พลัังงานทดแทนแหล่่งต่่างๆ เพื่่�อร่่วม

ผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

อย่่างรู้้�คุุณค่่า และลดของ

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการลดโลกร้้อน

เสีียในการผลิิต รวมถึึง

4

9

11

12

16

17

การให้้ความรู้้�และสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีร่่วมกััน
6) การจััดการของเสีีย

ลดผลกระทบทางสัังคมและ

เรี ียนรู้้�และส่่งเสริ ิมให้้เกิิดการคััด

ส่่งเสริ ิมแนวคิิด 4R ผ่่าน

อย่่างเป็็นระบบ

สิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการบริ ิหารจััดการ

แยกขยะและของเสีียอย่่างเป็็นระบบ

โครงการต่่างๆ ด้้วยการลด

ของเสีียอย่่างเป็็นระบบให้้ได้้มากที่่�สุุด

พร้้อมทำำ�การกำำ�จััดด้้วยวิ ิธีีที่่�ถููกต้้อง
และเหมาะสม
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4

9

การใช้้ซ้ำำ�� การรี ีไซเคิิล และ

11

12

การทดแทน

16

17

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความเป็็นส่่วน
ตััวของลููกค้้า การปฏิิบััติิตามกฎหมาย

ความหลากหลายและโอกาส
แห่่งความเท่่าเทีียม
การจ้้างงาน อาชีีวอนามััย

การดููแลด้้านสุุขภาวะอนามััย
และความปลอดภััย

และความปลอดภััย

การบริ ิหารจััดการองค์์ความรู้้�อย่่าง
เป็็นระบบ

การฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้�

การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
และการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและแรงงาน

การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม

ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม

การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการของเสีีย

การจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิษ

การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม

คู่่�ค้้า ลููกค้้า หน่่วยงานกำำ�กัับ

สัังคม หน่่วยงานกำำ�กัับ

อย่่างเป็็นธรรม

การจััดการพลัังงาน

การจััดการพลัังงาน การจััดการน้ำำ��
การใช้้พลัังงานหมุุนเวี ียน
การใช้้พลัังงานทดแทน

การจััดการก๊๊าซเรื ือนกระจก

การจััดการก๊๊าซเรื ือนกระจก

ชุุมชน สัังคม หน่่วยงานกำำ�กัับ
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3.2) การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วน

โดยมีีการแสดงถึึงความสััมพัันธ์์ของกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริ ิการ
โดยสะท้้อนไปยัังคุุณค่่าที่่�ส่่งมอบให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องในแต่่ละกิิจกรรม ซึ่่�งประกอบด้้วยกิิจกรรมตลอดห่่วงโซคุุณค่่าของ 2 ประเภท ดัังนี้้�

ได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

การทำำ�ความเข้้าใจถึึงความต้้องการด้้านความยั่่�งยืืนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มนั้้�น เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของ
บริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งจะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงแนวทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและการกำำ�หนดประเด็็นสาระสำำ�คััญ เพื่่�อบริ ิษัั ทฯ สามารถ
คิิดค้้น คาดการณ์์และ ตอบสนองได้้อย่่างตรงประเด็็น รวมถึึงการสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริ ิการใหม่่ๆ สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มีีความต้้องการที่่�หลากหลาย
ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินการตามวิ ิสััยทััศน์์ เพื่่�อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

3.2.1) การวิ ิเคราะห์์ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

บริ ิษัั ทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างแรงบัันดาลใจ และเติิมเต็็มชีีวิ ิตผู้้�คนด้้วยความบัันเทิิง การนำำ�เสนอสิินค้้าและบริ ิการที่่�สร้้างสรรค์์และมีีคุุณค่่า
ด้้วย “ความหลากหลายในความยั่่�งยืืน” ซึ่่�งเป็็นการคำำ�นึึงถึึงการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติริ อบด้้านเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนและหลอมรวมห่่วงโซ่่คุุณค่่าให้้
สอดรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจไปในทิิศทางเดีียวกััน
การรัับฟัังเสีียงของผู้้�คน
เพื่่�อพััฒนาอย่่างแท้้จริ ิง

Human
Insight &
Development

Customer
Engagement
ก า ร เ ชื่่� อ ม โ ย ง ค ว า ม
ต้้องการของลููกค้้าอย่่าง
เป็็นระบบ
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Sustainable
Provision
การพัั ฒ นากระบวนการ
คุุณภาพ ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ถึึง
ปลายน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน

Diversity
in
Sustainability

Customer
Accesibility

EcoDistribution

ก า ร เ ข้้ า ถึึ ง สิิ น ค้้ า แ ล ะ
บริ ก
ิ าร ได้้ อ ย่่างหลาก
หลายช่่องทาง

การส่่งมอบสิิ น ค้้ า และ
บริ ิการที่่�มีีคุุณภาพ ตอบ
สนองความต้้ อ งการที่่�
หลากหลาย

กิิจกรรมหลััก (Primary Activities)

	คืือ การเชื่่�อมโยงกัันอย่่างต่่อเนื่่�องของ 5 กิิจกรรมหลััก ตามกิิจกรรมของธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ ดัังนี้้�

กิิจกรรมในห่่วงโซ่่คุุณค่่า

การระบุุกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1) Human Insight & Development
การรัั บฟัังเสีียงของผู้้�คน เพื่่�อการพััฒนา
อย่่างแท้้จริ ิง
จุุ ด เริ่่�ม ต้้ น ของห่่วงโซ่่คุุ ณ ค่่า เพื่่� อ เรี ยี นรู้้�
ความต้้ อ งการหรื อื ความคาดหวัั ง ทั้้� ง ทาง
ตรงและทางอ้้อม และนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นไป
ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงตามกลยุุทธ์์ เพื่่�อลดช่่อง
ว่่างของความคาดหวัังในสิ่่�งที่่�องค์์กรตอบ
สนองแก่่ลููกค้้า

- การจำำ� แนกกลุ่่� ม ลูู ก ค้้ า ที่่� ค รอบคลุุ ม ทุุ ก
ส่่วนของตลาด
- การรวบรวมข้้ อ มูู ล ข้้ อ เท็็ จ จริ งิ หรื อื
พฤติิ ก รรมที่่� เ กี่่� ย วกัั บ ลูู ก ค้้ า อย่่างต่่อเนื่่� อ ง
ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย
- การสำำ�รวจตลาดและพฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภค
การสอบถามกลุ่่� ม ตัั ว อย่่างหรื อื กลุ่่� ม เป้้ า
หมาย การบัันทึึกการขายหรื ือรายงานการ
ขาย บัั น ทึึกข้้ อ ร้้ อ งเรี ยี นของลูู ก ค้้ า และ
ข้้อมููลภาคสนาม
- การวิ ิเคราะห์์ความต้้องการของลููกค้้าที่่�
หลากหลาย

- ลููกค้้า
- คู่่�สััญญา / ผู้้�คิิดค้้นงานวิ ิจััย (กรณีีผลิิต
สิินค้้าแบรนด์์ตนเอง)
- คู่่�ค้้า / พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ (กรณีีนำำ�สิินค้้า
จากผู้้�ผลิิตรายอื่่�นมาจำำ�หน่่าย)
- สัังคม กระแสความต้้องการในช่่วงเวลา
นั้้�นๆ
- พนัักงานที่่�ทำำ�หน้า้ ที่่�รัับคำำ�สั่่ง� ซื้้�อและข้้อร้้อง
เรี ียนของลููกค้้า

2) Sustainable Provision
การพัั ฒ นากระบวนการคุุ ณ ภาพตั้้� ง แต่่
ต้้นน้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
ก า ร บ ริ ห
ิ า ร จัั ด ก า ร ปัั จ จัั ย ผ ลิิ ต หรื อ
ื
โลจิิสติิกส์์ขาเข้้า (Inbound Logistics)
เป็็ น กิิ จ กรรมที่่� มุ่่� ง เน้้ น และสนัั บ สนุุ น ด้้ า น
ปััจจััยการผลิิต รวมถึึงลัักษณะความสััมพัันธ์์
ของคู่่� ค้้ า หรื อื ผู้้�ส่่งมอบวัั ตถุุ ดิิ บ หรื อื สิ่่� ง ที่่�
ใช้้เป็็นปัั จจััยในการผลิิตสิินค้้าและบริ ิการ

- การคิิดค้้น วิ ิจััย และพััฒนาสิินค้้าที่่�ตอบ
โจทย์์ลูก
ู ค้้าได้้หลากหลายกลุ่่�ม ทัันสมััย และ
ได้้มาตรฐานความปลอดภััย
- การจััดหาและจััดซื้้�อวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ
การพิิ จ ารณาใช้้ วัั ตถุุ ดิิ บ ท้้ อ งถิ่่� น ภายใน
ประเทศ
- กระบวนการจััดซื้้�อและคััดเลืือกคู่่�ค้า้ ที่่�เป็็น
ธรรม ไม่่กีีดกัันทางการค้้า ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
และไม่่ทุุจริ ิต
- คััดเลืือกโรงงานที่่�ได้้มาตรฐาน ถููกต้้อง
ตามเกณฑ์์ควบคุุม ลดผลกระทบต่่อชุุมชน
และสิ่่�งแวดล้้อม
- ใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ หรื ือส่่งเสริ ิมให้้เกิิด
นวััตกรรมในการผลิิตและแปรรูู ปวััตถุุดิิบ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
- ตรวจสอบและควบคุุมคุุณภาพของสิินค้้า
ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
- คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย การลดของเสีีย
ในกระบวนการผลิิต และลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้มากที่่�สุุด
- ใช้้ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� เ หมาะสมเพื่่� อ รัั กษา
คุุณภาพของสิินค้้า และเลืือกใช้้วััสดุุที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

- คู่่�สััญญา / ผู้้�คิิดค้้นงานวิ ิจััย (กรณีีผลิิต
สิินค้้าแบรนด์์ตนเอง)
- คู่่�ค้้า / พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ (กรณีีนำำ�สิินค้้า
จากผู้้�ผลิิตรายอื่่�นมาจำำ�หน่่าย)
- ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบทั้้�งในและต่่างประเทศ
- หน่่วยงานภาครัั ฐ / หน่่วยงานกำำ�กัั บ ที่่�
ควบคุุมมาตรฐานด้้านวััตถุุดิิบ
- พนัักงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�จััดซื้้�อ จััดหาวััตถุุดิิบ

การปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร (Operations) เป็็นกิิจกรรม
เกี่่�ยวกัับการแปลงสภาพวััตถุดิ
ุ บ
ิ หรื ือปััจจััย
ที่่� นำำ� ไปสู่่� ก ระบวนการพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า และ
บริ ิการที่่� พ ร้้ อ มจำำ�หน่่ าย โดยมีี ทั้้� ง การคัั ด
เลืือกโรงงานเพื่่�อจ้้างผลิิต รวมถึึงการคััด
เลืือกสิินค้้าจากพัันธมิิตรเพื่่�อนำำ�มาจำำ�หน่่าย
ในช่่องทางของบริ ิษััทฯ

- โรงงานผู้้�รัับจ้้างผลิิต
- พนัักงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ผลิิตสิินค้้า
- หน่่วยงานภาครัั ฐ / หน่่วยงานกำำ�กัั บ ที่่�
ควบคุุมมาตรฐานการผลิิต
- ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
- ชุุมชน สัังคมรอบข้้างโรงงาน
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กิิจกรรมในห่่วงโซ่่คุุณค่่า

การระบุุกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

3.2.2) การวิ ิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
นโยบายการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

- อยู่่�ในที่่�ตั้้ง� ที่่�เหมาะสม สะดวกต่่อการขนส่่ง
และมีีระบบการจััดการโดยรวมที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม
- มีี ก ารนำำ� เทคโนโลยีี ที่่� ทัั น สมัั ย เข้้ า มา
ใ ช้้ ใ น ก า ร บ ริ ห
ิ า ร จัั ด ก า ร คำำ�สั่่� ง ซื้้� อ ใ ห้้ มีี
ประสิิทธิิภาพ
- มีีความพร้้อมในการจััดเก็็บสิินค้้าอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ รัั กษาคุุณภาพของสิินค้้าได้้
เป็็นอย่่างดีี
- คัั ด เลืื อ กผู้้�ให้้ บ ริ ิการด้้ า นการขนส่่งที่่� ไ ด้้
มาตรฐาน และมีีกระบวนการจััดจ้้างที่่�เป็็น
ธรรม
- ขนส่่งและส่่งมอบสิินค้้าอย่่างถููกต้้อง ด้้วย
บริ ิการที่่�มีีคุุณภาพ และตรงเวลา

- คู่่�ค้้าผู้้�รัับจ้้างขนส่่ง
- พนัักงานประจำำ�คลัังสิินค้้า
- เจ้้าของคลัังสิินค้้า หรื ือ นิิคมอุุตสาหกรรม
ที่่�ตั้้ง� โรงงาน

4) Customer Accessibility
การเข้้าถึึงสิินค้้าและบริ ิการได้้อย่่างหลาก
หลายช่่องทาง
การตลาดและการขาย (Marketing and
Sales) เป็็นกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจ
ซื้้�อของลููกค้้า เพื่่�อให้้เข้้าถึึงสิินค้้าและบริ ิการ
ได้้อ ย่่างสะดวกมากยิ่่�ง ขึ้้� น ด้้ วยช่่องทางที่่�
หลากหลาย

- ร้้านค้้าออฟไลน์์ / ออนไลน์์ มีีหลากหลาย
ช่่องทาง ผู้้�บริ ิโภคเข้้าถึึงได้้ง่่าย
- การกำำ�ห นดราคาของสิิ น ค้้ า และจัั ด
กิิจกรรมส่่งเสริ ิมการตลาดอย่่างเหมาะสม
- ให้้ บ ริ กิ ารข้้ อ มูู ล ของสิิ น ค้้ า แก่่ผู้้�บริ โิ ภค
อย่่างถูู ก ต้้ อ งครบถ้้ ว นทุุ ก ช่่องทางการ
สื่่�อสาร

- ลููกค้้า / ผู้้�กระจายสิินค้้า (ผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ของบริ ิษััทฯ)
- พนัักงานผู้้�ให้้ข้้อมููล / พนัักงานขาย

5) Customer Engagement
� มโยงความต้้องการของลููกค้้าอย่่าง
การเชื่่อ
เป็็นระบบ
การบริ ิการหลัังการขาย เป็็นกิิจกรรมเกี่่�ยว
กัับการให้้บริ ิการแก่่ลููกค้้า พร้้อมกลัับเข้้าสู่่�

- มีีการรัับประกัันสิินค้้าและความพึึงพอใจ
- มีีระบบการบริ ิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
- เปิิดให้้มีีช่่องทางการร้้องเรี ียน

- ลููกค้้า / ผู้้�กระจายสิินค้้า (ผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ของบริ ิษััทฯ)
- พนัักงานผู้้�รัั บข้้อมููล / พนัักงานบริ ิการ
หลัังการขาย

3) Eco-Distribution
การส่่งมอบสิินค้้าและบริ ิการที่่�มีีคุุณภาพ
ตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลาย
การบริ ิหารคลััง และการกระจายสิินค้้า หรื ือ
โลจิิสติิกส์์ขาออก (Outbound Logistics)
เป็็ น กิิ จ กรรมและช่่องทางการเคลื่่� อ นย้้ า ย
หรื อื การส่่งมอบสิิ น ค้้ า เพื่่� อ ให้้ ลูู ก ค้้ า หรื อื
ผู้้�บริ โิ ภคสามารถเข้้ า ถึึงสิิ น ค้้ า ได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

- คู่่�ค้้าหรื ือคู่่�สััญญาโปรแกรมการบริ ิหาร
จััดการคลัังสิินค้้า
- ผู้้�บริ ิโภค
- ลููกค้้า / ผู้้�กระจายสิินค้้า (ผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ของบริ ิษััท)
- ชุุมชน สัังคมรอบข้้างคลัังสิินค้้า

บริ ิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นบริ ิหารจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นธรรม โดยนำำ�แนวทางที่่�เป็็นระบบมาใช้้เพื่่�อกำำ�หนดผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�
สำำ�คัญ
ั และบููรณาการความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานในทุุกภาคส่่วน ให้้ครอบคลุุมทุุกหน่่วยธุุรกิิจและสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ตลอดจนมีีการติิดตามและสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเหมาะสม

โดยเน้้นการดููแลและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักที่่�สำำ�คััญ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ 1. ลููกค้้า 2. พนัักงาน และ 3. คู่่�ค้้า โดยมีี
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอัันดัับรองอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ภาครััฐหรื ือหน่่วยงานกำำ�กัับ ชุุมชนและสัังคม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันและเติิบโตไปด้้วยกััน
ได้้อย่่างสมดุุล

1. ลููกค้้า

2. พนัักงาน

3. คู่่�ค้้า

ผู้้�ถืือหุ้้�น

หน่่วยงานกำำ�กัับ

ชุุมชน
และสัังคม

กรอบการดำำ�เนิินงานต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1) การจำำ�แนกและวิ ิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
จััดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักที่่�สำำ�คััญและกลุ่่�มรอง เพื่่�อวิ ิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและผลกระทบทั้้�งทางตรง ทางอ้้อม และช่่องทางในการมีีส่่วนร่่วมที่่�เหมาะ
สมในการกำำ�หนดประเด็็นความยั่่�งยืืนร่่วมกััน
2) การรัับฟัังและการมีีส่่วนร่่วม
จััดช่่องทางการสื่่�อสารทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์รวมทั้้�งการพบปะแบบตััวต่่อตััว โดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงเป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมไป
ถึึงจััดให้้มีีช่่องทางรัับข้้อเสนอแนะ และข้้อร้้องเรี ียน การสำำ�รวจความต้้องการ ความพึึงพอใจ และความผููกพััน การทำำ�สนทนากลุ่่�ม การประชุุม และ
การจััดกิิจกรรมร่่วมกััน ตามกระบวนการและกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) การตอบสนอง
กำำ�หนดกระบวนการตอบสนองต่่อความต้้องการและข้้อร้้องเรี ียนในแต่่ละกลุ่่�มอย่่างเหมาะสมและรััดกุุม มีีการสื่่�อสาร หรื ือเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบ
ถ้้วน เพีียงพอและทัันท่่วงทีี อีีกทั้้�งมีีการกำำ�หนดกระบวนการรองรัับและวิ ิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้ นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการภายในต่่อไป

การรัับฟัังเสีียงลููกค้้าอีีกครั้้�ง เพื่่�อที่่�จะพััฒนา
ให้้เกิิดความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุด

กิิจกรรมสนัับสนุุน (Support Activities)

	คืือ กิิจกรรมที่่�สนัับสนุุนให้้กิจ
ิ กรรมหลัักบรรลุุเป้้าหมาย ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญ
ั ไม่่น้้อยไปกว่่ากิิจกรรมหลััก โดยบริ ิษััทฯ ได้้มีก
ี ารดำำ�เนิินการอย่่าง
รอบคอบและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามเกณฑ์์การบริ ิหารจััดการอย่่างเหมาะสม ทั้้�งการบริ ิหารทรััพยากรบุุคคล การพััฒนาเทคโนโยลีีสารสนเทศ การบริ ิหารจััดการ
ภาพลัักษณ์์และสื่่�อสารองค์์กร และ การจััดทำำ�ระบบบััญชีีและการเงิิน เป็็นต้้น
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การตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เมื่่�อทราบความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแล้้ว บริ ิษััทฯ จึึงได้้สรุุปแนวทางการตอบสนองความคาดหวัังนั้้�น เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงความร่่วมมืือและการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างบริ ิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน ลดความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ในการดำำ�เนิินงาน และ
ยัังถืือเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ธุุรกิิจอีีกด้้วย
ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อเสนอแนะ/ความคาดหวััง/
ความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

- ประชุุมสามััญ / วิ ิสามััญประจำำ�ปีี
- การชี้้�แจงผลการดำำ�เนิินงานราย
ไตรมาส
- กิิจกรรมส่่งเสริ ิมการลงทุุน เช่่น Road
Show, Opportunity Day,
Open House, Company Visit,
Site Visit, One on One Meeting,
Group Meeting, Analyst
Meeting, Business Direction
- รายงานประจำำ�ปีี รายงานแบบฟอร์์ม
56-1 One Report
- ช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น เว็็บไซต์์
อีีเมล โทรศััพท์์ ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก ทวิ ิตเตอร์์
และช่่องยููทููป
- ช่่องทางการร้้องเรี ียน (Whistle
Blowing)

- ผลประกอบการที่่�ดีี เป็็นรููปธรรม
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและมั่่�นคง
- การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนครบทุุกมิิติิ
- ราคาหลัักทรััพย์์ที่่�สะท้้อนมููลค่่า
ที่่�แท้้จริ ิงของบริ ิษััทฯ
- การจ่่ายปัันผลสม่ำำ��เสมอ
- การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โปร่่งใส
ตรวจสอบได้้
- การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน ทัันเวลา

- บริ ห
ิ ารงานให้้ เ กิิ ด ความเติิ บ โตอย่่าง
มั่่� น ค ง แ ล ะ ส ม ดุุ ล ใ น ทุุ ก มิิ ติิ ทั้้� ง ด้้ า น
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
- ปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�ด้ว้ ยความซื่่�อสััตย์์ ตลอดจน
ดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยหลัักการกำำ�กับ
ั กิิจการ
และจรรยาบรรณที่่�ไม่่แสวงหา
ผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อ
มููลใดๆ ของบริ ิษัั ทฯ ที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชน และไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ต่่อบริ ิษััทฯ
- ส่่งเสริ ิมการต่่อต้้านทุุจริ ิตคอร์์รััปชัันใน
ทุุกรููปแบบ

พนัักงาน

- กิิจกรรม All Hands Town Hall
Meeting จััดให้้ฝ่่ายบริ ิหารสููงสุุดพบ
พนัักงานประจำำ�ปีี
- กิิจกรรมสัันทนาการตามเทศกาล เช่่น
งานปีีใหม่่ คริ ิสมาสต์์ ตรุุษจีีน และลอย
กระทง เป็็นต้้น
- กิิจกรรมยกระดัับคุุณภาพชีีวิ ิต
พนัักงานในด้้านต่่างๆ เช่่น Money
Expo และการออกกำำ�ลัังกาย
- เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมเป็็น
จิิตอาสาในกิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคมด้้าน
ต่่างๆ
- แบบสำำ�รวจความผููกพัันธ์์ / ความพึึง
พอใจต่่อบริ ิษััทฯ
- ช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น เว็็บไซต์์
อีีเมล โทรศััพท์์ ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก ทวิ ิตเตอร์์
และช่่องยููทููป
- การประชุุมคณะกรรมการสวััสดิิการ
พนัักงาน
- การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ

- ค่่าจ้้าง ผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
และเป็็นธรรม
- การจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารที่่� สูู ง กว่่ากฎหมาย
กำำ�หนด
- การจััดอบรมพััฒนาความรู้้�และศัักยภาพ
การทำำ�งาน
- เปิิดโอกาสให้้เกิิดความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
เพื่่�อในเกิิดความมั่่�นคงในชีีวิ ิต
- การจััดการสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี ปลอดภััย
ตรงตามหลัักอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน
- การเปิิดเผยและสื่่�อสารข้้อมููล ทิิศทาง
การบริ ิหารงานของบริ ิษััทฯ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
- มีีความสุุขใจในการทำำ�งานและมีีสมดุุล
ในการใช้้ชีีวิ ิต
- การปฏิิบััติต่่
ิ อพนัักงานด้้วยความ
เป็็นธรรม ตามหลัักสิิทธิิมนุุษชน
ไม่่กีีดกััน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
- เปิิดรัับและให้้โอกาสพนัักงานที่่�มีีความ
หลากหลายทางเพศ

- บ ริ ห
ิ า ร จัั ด ก า ร จ่่ า ย ค่่ า ต อ บ แ ท น ที่่�
สอดคล้้องกัับผลดำำ�เนิินงานของบริ ิษัั ทฯ
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว รวมถึึงมีีการ
วััดผลโดยการใช้้ระบบ OKR
- จััดสวััสดิิการให้้แก่่พนัักงานอย่่างเหมาะ
สม เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุน
ประกัั น สัั ง คม สวัั ส ดิิ ก ารรัั ก ษาพยาบาล
การตรวจร่่างกายประจำำ�ปีี อาหารและ
เครื่่�องดื่่�มราคาพิิเศษ เป็็นต้้น
- ส่่งเสริ ิมและดำำ�เนิินการด้้านการพััฒนา
ศัั ก ยภาพของพนัั ก งาน ผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด
ความก้้าวหน้้าอย่่างยุุติิธรรม
- บริ ิหารจััดการพื้้�นที่่�ภายในสำำ�นัักงานที่่�
ถููกต้้องตามหลัักอาชีีวอนามััย เช่่น พื้้�นที่่�
สีีเขีียว พื้้�นที่่�สููบบุุหรี่่� ห้้องอาหารพนัักงาน
มุุมสัันทนาการต่่างๆ
- สรรหาและว่่าจ้้างพนัักงานตามแนวทาง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยเน้้นหลัักความเท่่า
เทีียม ความหลากหลาย ไม่่กีีดกััน ไม่่เลืือก
ปฏิิบััติิในด้้านเชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว หรื ือ
เพศ มุ่่�งที่่�ความสามารถที่่�สอดคล้้องกัับ
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ข้้อเสนอแนะ/ความคาดหวััง/
ความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

- การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ข้้อตกลง
กรอบการปฏิิบััติิงานระหว่่างหััวหน้้าและ
พนัักงานในสัังกััด เป็็นประจำำ�ทุุก 6 เดืือน
ช่่องทางการร้้องเรี ียน (Whistle
Blowing)

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�ถืือหุ้้�น
และ
นัักลงทุุน

พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุก 6 เดืือน ด้้วย
ระบบ OKRs

ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
- เปิิดช่่องทางให้้มีีการสื่่�อสารระหว่่างกััน

ผู้้�บริ ิโภค
และ ลููกค้้า

- แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
- เปิิดโอกาสให้้ได้้เยี่่�ยมชมกิิจการของ
บริ ิษััทฯ เช่่น Site Visit, Open House
หรื ือร่่วมรัับฟััง Business Direction
ในโอกาสต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
- ช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น เว็็บไซต์์
อีีเมล โทรศััพท์์ ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก ทวิ ิตเตอร์์
และช่่องยููทููป
- ช่่องทางการร้้องเรี ียน (Whistle
Blowing)

- การให้้ บ ริ ิการก่่อนการขายที่่� ดีี มีี ผู้้� ให้้
ข้้อมููลสิินค้้าได้้อย่่างถููกต้้อง ทัันเวลา
- ได้้ รัั บ สิิ น ค้้ า ที่่� มีี ค วามปลอดภัั ย ตาม
มาตรฐานควบคุุ ม มีี คุุ ณ ภาพ ถูู ก ต้้ อ ง
ตรงเวลา
- ตรวจสอบสถานะการสั่่�งซื้้�อและจััดส่่ง
ได้้อย่่างโปร่่งใส ทัันเวลา
- การให้้บริ ิการหลัังการขายที่่�ดีี มีีการรัับ
ประกัันสิินค้้าและความพึึงพอใจ
- กระบวนการผลิิตเป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
- มีีสิินค้้าที่่�หลากหลาย ทัันกระแส
ตรงความต้้องการของลููกค้้า
- เข้้าถึึงสิินค้้าได้้ง่่ายทั้้�งช่่องทางออฟไลน์์
และออนไลน์์ที่่�หลากหลาย
- การกำำ�ห นดราคาของสิิ น ค้้ า และจัั ด
กิิจกรรมส่่งเสริ ิมการตลาดอย่่างเหมาะสม

- ผลิิตสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน และปลอดภััย
� อบสนอง
- ส่่งเสริ ิมนวััตกรรมการผลิิตที่่ต
ความต้้องการของลููกค้้า และเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม
- ส่่งมอบข้้ อ มูู ล สิิ น ค้้ า และบริ กิ ารที่่� มีี
คุุณภาพ ถููกต้้อง ตรงเวลา ตามมาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด
- จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิการด้้านข้้อมููล
ทั้้�งก่่อนและหลัังการขาย
- ขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าอย่่าง
หลากหลาย เข้้าถึึงง่่าย และมีีประสิิทธิิภาพ
- จััดทำำ�แบบประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า
- มีี ม าตรการในการรัั ก ษาข้้ อ มูู ล ส่่วน
บุุคคลของลููกค้้า
- เปิิดช่่องทางให้้มีีการสื่่�อสารระหว่่างกััน

คู่่�ค้้า /
คู่่�สััญญา
/ ผู้้�รัับจ้้าง
ผลิิต

- การประชุุมคู่่�ค้้า / คู่่�สััญญา
- เปิิดโอกาสให้้ได้้เยี่่�ยมชมกิิจการของ
บริ ิษััทฯ เช่่น Site Visit, Open House
หรื ือร่่วมรัับฟััง Business Direction ใน
โอกาสต่่างๆ ที่่�หมาะสม
- ช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น เว็็บไซต์์
อีีเมล โทรศััพท์์ ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก ทวิ ิตเตอร์์
และช่่องยููทููป
- ช่่องทางการร้้องเรี ียน (Whistle
Blowing)

- การจััดซื้้�อจััดจ้้างโปร่่งใส เป็็นธรรม
ไม่่ผููกขาดหรื ือกีีดกัันทางการค้้า ไม่่ทุุจริ ิต
- การให้้ ผ ลตอบแทนที่่� จูู ง ใจ เหมาะสม
เป็็นธรรม
- การสร้้ า งคุุ ณ ค่่าร่่วมกัั น ในการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจระยะยาวและยั่่�งยืืน
- การป้้องกัันด้้านความปลอดภััย ตรงตาม
หลัักอาชีีวอนามััย
- การรัั ก ษาคำำ�มั่่� น สัั ญ ญาและความลัั บ
ระหว่่างกัันในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
- การทำำ�สััญญาด้้วยความเป็็นธรรมกัับ
ทุุกฝ่่าย
- การชำำ�ระหนี้้�สิินถููกต้้อง ตรงเวลา

- ปฏิิ บัั ติิ ต่่ อคู่่� ค้้ า ด้้ ว ยความเป็็ น ธรรม
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ไม่่มีี ม าตรการ
ผููกขาดหรื ือกีีดกัันทางการค้้า และต่่อต้้าน
การทุุจริ ิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
- กำำ�หนดรููปแบบสััญญาและผลตอบแทน
การจััดซื้้�อจััดจ้้างด้้วยความเป็็นธรรม
- ชำำ� ระเงิิ น ตรงตามเวลาด้้ ว ยเงื่่� อ นไขที่่�
กำำ�หนดไว้้
- ส่่งเสริ ิมความร่่วมมืือ พััฒนานวััตกรรม
และองค์์ความรู้้�ร่่วมกััน
- รัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี รัักษาความลัับ
ซึ่่�งกัันและกััน
- มีีจุด
ุ มุ่่�งหมายเดีียวกัันคืือการผลิิตสิน
ิ ค้้า
ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ และปลอดภัั ย เพื่่� อ ส่่งมอบ
แก่่ลููกค้้า
- มีีกระบวนการดำำ�เนิินงานตามหลัักอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััย

รููปแบบธุุรกิิจ
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ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม

ข้้อเสนอแนะ/ความคาดหวััง/
ความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

หน่่วยงาน
ภาครััฐ /
หน่่วยงาน
กำำ�กัับ

- การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมและโครงการ
ต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
- การจััดทำำ�รายงานหรื ือการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่างๆ
- ช่่องทางการร้้องเรี ียน (Whistle
Blowing)

- การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ�ห นด กฎเกณฑ์์
กฎหมาย ครบทุุกมิิติิ
- การให้้ข้้อมููลหรื ือดำำ�เนิินการด้้านต่่างๆ
ด้้วยความถููกต้้อง เหมาะสม ทัันเวลา

- ปฏิิบััติต
ิ ามที่่�กฎหมาย กฎเกณฑ์์กำำ�หนด
- ต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
- ให้้ ข้้ อ มูู ล และความร่่วมมืื อ ที่่� ดีี เ มื่่� อ ถูู ก
ร้้องขอจากหน่่วยงานกำำ�กัับ

ชุุมชนและ
สัังคม

- การสำำ�รวจและลงพื้้�นที่่�เพื่่�อประชุุมร่่วม
กัับผู้้�นำำ�ชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
- การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมและโครงการ
ต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
- ช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น เว็็บไซต์์

- การสร้้างความผููกพัันธ์์ ความเชื่่�อใจของ
ชุุมชนและสัังคม
- มีีการป้้องกัันผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างถููกต้้องตามเกณฑ์์การควบคุุมต่่างๆ
- มีีกระบวนการส่่งเสริ ิมคุุณภาพชีีวิ ิตของ
ผู้้�คนในสัังคม
- การร่่วมเป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของชุุ ม ชนและ
สัังคม
- ก า ร ใ ช้้ ท รัั พ ย า ก ร ร่่ ว ม กัั น อ ย่่ า ง มีี
ประสิิทธิิภาพ

- สร้้างคุุณค่่าและพััฒนาชุุมชนด้้วยหลััก
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านการถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�ต่่างๆ ให้้แก่่ผู้้�คน
- ควบคุุมการปล่่อยของเสีียให้้อยู่่�ในเกณฑ์์
มาตรฐาน
- ส่่งเสริ ิมการปรัั บปรุุ งกระบวนการทาง
ธุุรกิิจ เพื่่�อลดผลกระทบต่่อชุุมชนและสิ่่�ง
แวดล้้อม
- การใช้้ทรัั พยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่าและลด
ของเสีียในกระบวนการผลิิตให้้มากที่่�สุุด
- สนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมที่่� ส ร้้ า งคุุ ณ ค่่าให้้
แก่่สัั ง คม ชุุ ม ชน และสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
- รัับฟัังข้้อเสนอแนะจากชุุมชนรอบพื้้�นที่่�
เพื่่� อ หาแนวทางแก้้ ไ ขข้้ อ ร้้ อ งเรี ียนต่่างๆ
ร่่วมกััน

อีีเมล โทรศััพท์์ ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก ทวิ ิตเตอร์์
และยููทููป
- ช่่องทางการร้้องเรี ียน (Whistle
Blowing)

86

87

นโยบายการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

3.3) การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

WE CARE

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด สร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานในด้้านการใช้้
ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า คำำ�นึึงถึึงผลกระทบตลาดสายโซ่่อุุปทาน รวมถึึงพิิจารณาลงทุุนร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�ให้้ความสำำ�คััญด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม

“การบริ ิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม”

“การลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
จากการกำำ�จััดขยะ”

4

10,542

5,120

จำำ�นวนของเสีียที่่�ถููกทำำ�ลาย
โดยการฝัังกลบอย่่างถููกวิ ิธีี

ลดการใช้้เชื้้�อเพลิิง

ลดการปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์

ตััน

กิิโลกรััม

ลิิตร

128

จำำ�นวนข้้อร้้องเรี ียนที่่�เกิิดจาก
ด้้านกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม

ลดการตััดต้้นไม้้

ตััน

0

195,780

30,120

จำำ�นวนครั้้�งของการรั่่�วไหล
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญของโรงงาน

ลดการใช้้น้ำำ��

ลดการใช้้พลัังงาน

ลิิตร

กรณีี

กิิโลวััตต์์

“ใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า ภายในสำำ�นัักงาน”

ปริ ิมาณการใช้้น้ำ��ำ
44,227 ลบ.ม.
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1 จากปีี 2563
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ปริ ิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
5,217,300 กิิโลวััตต์์
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4 จากปีี 2563

	ซึ่่�งนโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมนี้้�ได้้รัับ
การอนุุ มัั ติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบรรษัั ท ภิิ บ าลและการพัั ฒ นา
อย่่างยั่่�งยืืน และนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทพิิจารณาและ
รัับทราบร่่วมกัันเรี ียบร้้อยแล้้ว

แนวปฏิิบััติิ

0

กรณีี

บริ ษั
ิ ั ท ฯ มีี ค วามมุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น งานภายใต้้ ก ฎหมาย ข้้ อ
กำำ�ห นด กฎระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่างเคร่่งครัั ด และ
ครอบคลุุ ม ถึึงการใช้้ พ ลัั ง งานและทรัั พ ยากรธรรมชาติิ อ ย่่างรู้้�คุุ ณ ค่่า
พร้้ อ มให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การอนุุ รัั ก ษ์์ ธ รรมชาติิ การจัั ด การของเสีี ย
อย่่างเป็็นระบบ การคำำ�นึึงถึึงการจััดการดููแลและควบคุุมผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดสายโซ่่อุุปทานขององค์์กร ด้้วย
การส่่งเสริ ิมให้้พนัักงานมีีจิตสำ
ิ ำ�นึึกและมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความรัับผิิด
ชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้�ยังั ใช้้ประเด็็นด้้านการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการพิิจารณาลงทุุนร่่วมกัับพัันธมิิตรอีีกด้้วย
โดยในเบื้้�องต้้นมีีเป้้าหมายในการสร้้ างความเข้้าใจและความ
ตระหนัักในการอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงาน โดยเริ่่�มจากโครงการ
การกำำ�จัด
ั ของเสีียอย่่างถููกวิ ิธีี ซึ่่�งได้้นำำ�ขยะเข้้าสู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิลปีีละ
10,000 กิิโลกรััม และวางเป้้าหมายระยะยาวในการลดปริ ิมาณฝัังกลบ
ขยะลงร้้อยละ 30 (จากปีี 2563) พร้้อมการนำำ�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน
มาปรัับใช้้กับ
ั การดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ เพื่่�อร่่วมแก้้ไขภาวะโลกร้้อนและ
� ในอนาคต
วิ ิกฤตการขาดแคลนทรััพยากรที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้น

1) ปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด
2) ทบทวนนโยบาย แผนการจััดการ และติิดตามผลการดำำ�เนิิน
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานต่่างๆ
ที่่�มีีมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงการควบคุุมปริ ิมาณและการ
จััดการของเสีียอย่่างถููกต้้องเหมาะสม
4) ผลัักดัันให้้การประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของสายโซ่่อุุปทาน
5) เปิิดเผยข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริ ิษััทฯ อย่่างถููกต้้องและ
โปร่่งใส ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
6) ให้้ ค วามรู้้�พร้้ อ มสนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมที่่� ส ร้้ า งจิิ ตสำำ�นึึ กแก่่
พนัักงานและผู้้�คนในสัังคมให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการดำำ�เนิินงาน

บริ ษั
ิ ั ท ฯ ได้้ มีี ก ารติิ ด ตามและประเมิิ น การดำำ� เนิิ น งานตาม
กฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ เ� กี่่�ยวข้้องด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบและมีี
การปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้อง โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ มิิได้้มีีการดำำ�เนิิน
งานใดใดที่่�เป็็นการละเมิิดกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผล
ให้้ไม่่มีีเบี้้�ยปรัับใดใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�ยัังได้้ขยายขอบเขตของการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไปยัังคู่่�ค้้า โดยได้้จััดทำำ�แบบประเมิินตนเอง
ของคู่่�ค้้าซึ่่�งใช้้เกณฑ์์การพิิจารณาการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณาคััดเลืือกคู่่�ค้า้ ของบริ ิษััทควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิิน
งานด้้านอื่่�นด้้วย (รายละเอีียดเพิ่่�มตาม การบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน)

นโยบายการใช้้พลังั งานและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

บริ ิษัั ทฯ ตระหนัักถึึงการใช้้พลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิ
ในโลกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น และส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิ ิตของมนุุษย์์และ
ความสมดุุลของระบบนิิเวศน์์ บริ ิษัั ทฯ พร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการขัับ
เคลื่่�อนธุุรกิิจเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวี ียนและความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
ด้้วยการประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงานตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริ ิษััทฯ
	ด้้วยความมุ่่�งหวัั งในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อสร้้ างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ผู้้�คนในสัังคมให้้รัักษาและใช้้พลัังงานและทรััพยากร
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ผ่่านการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ และส่่งเสริ ิม
ให้้เกิิดการสร้้างองค์์ความรู้้� และความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่พนัักงานว่่าการใช้้
พลัังงานและทรััพยากรเป็็นเรื่่�องใกล้้ตััว ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกฝ่่ายที่่�ต้้อง
ร่่วมมืือกััน
� ง� ยืืนขององค์์การ
การมีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่
สหประชาชาติิ (UN SDGs)

การประเมิินผลกระทบ

พนัักงานได้้รัับความรู้้�และผ่่าน
การทดสอบวััดความเข้้าใจ
170 ราย

ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้ทำำ�การพิิจารณาผลกระทบที่่�เกิิดจาก
จากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกมิิติิ รวมถึึงผลกระทบ
ต่่อระบบนิิเวศน์์ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ หรื ือผลในทางลบต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�อาจเกิิดจากกิิจกรรมดัังกล่่าวแล้้ว พบว่่าประเด็็น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมยัังไม่่ใช่่ประเด็็นเร่่งด่่วนหรื ือส่่งผลกระทบร้้ ายแรงต่่อ
บริ ิษััทฯ ที่่�ระดัับสููงสุุดในช่่วงระยะเวลาอัันใกล้้นี้้� แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในปีีนี้้�
� ต
บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ ดี
ี ามหลัักอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอแล้้ว และริ ิเริ่่�มการวางเป้้าหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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แนวปฏิิบััติิ

1) ปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติต่่
ิ างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างเคร่่งครััด
2) ทบทวนนโยบาย แผนการจััดการ และติิดตามผลการดำำ�เนิิน
งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) ส่่งเสริ ม
ิ ให้้ เ กิิ ด แนวคิิ ด อนุุ รัั ก ษ์์ ท างตรง 5R ได้้ แ ก่่ ลด
ของที่่�จะทิ้้�งให้้น้้อยลง ยืืดอายุุการใช้้งาน การแปรรูู ปนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
การซ่่อมแซมเพื่่�อคงสภาพการใช้้งาน และหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�

โครงการ “เปเปอร์์ มาซิิ ..แยก แลก รัักษ์์ ปีีที่่� 2”

ก่่อให้้เกิิดอัันตราย
4) สนัับสนุุนการใช้้นวััตกรรม เทคโนโลยีีในกระบวนการผลิิต
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประหยััดพลัังงานและทรััพยากร
5) สนัับสนุุนกิิจกรรม พร้้อมสร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานทุุกระดัับ
ให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
6) จััดพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานในรููปแบบอาคารประหยััดพลัังงาน เพื่่�อ
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด

กลุ่่�มเป้้าหมาย : พนัักงานทุุกคนในสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ของบริ ิษััทฯ และขยาย
ขอบเขตไปยัังคลัังสิินค้้าของบริ ิษััทฯ ในปีี 2565

วััตถุุประสงค์์ : ส่่งเสริ ิมการคััดแยกกระดาษจากต้้นทาง เพื่่�อให้้ผู้้�ก่่อ

กำำ� เนิิ ด ขยะเล็็ ง เห็็ น ถึึงคุุ ณ ค่่าของทรัั พ ยากรที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว โดยการนำำ� ขยะ
ประเภทกระดาษมาคััดแยกออกจากขยะอื่่�นๆ เพื่่�อเพิ่่�มอััตราและคุุณภาพ
การรี ีไซเคิิลกระดาษของประเทศให้้สููงขึ้้�น
ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : ปีี 2563 - 2564 และอาจพิิจารณาขยายเวลา
ดำำ�เนิินการต่่อได้้ตามเห็็นสมควร

การดำำ�เนิินงานโครงการ :

การประเมิิ น ผลการใช้้ พลัั ง งานและทรัั พ ยากรอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

ในระยะแรกของการดำำ�เนิินงาน บริ ิษัั ทฯ พิิจารณาเริ่่�มดำำ�เนิิน
งานจากภายในองค์์กรเป็็นหลััก ด้้วยการจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้� สร้้ าง
ความตระหนัักและจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานภายใน โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงแนวคิิดด้้านการใช้้พลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิในชีีวิ ิต
ประจำำ�วัันต่่อไปได้้อย่่างยัังยืืน

ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อส่่งเสริ ิมการใช้้
พลัังงานและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจำำ�นวน 3 โครงการ ได้้แก่่
โครงการเปเปอร์์ มาซิิ “แยก แลก รัักษ์์” เพื่่�อคััดแยกขยะประเภทกระดาษ
จากสำำ�นัก
ั งานใหญ่่เพื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิล โครงการ “รัักโลกให้้เต็็ม
ร้้อย” เพื่่�อให้้ความรู้้�พร้้อมวััดผลความเข้้าใจด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงาน
และโครงการ “RS ร่่วมใจ ประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟ ให้้โลกเรา” เพื่่�อให้้
พนัักงานร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณ
ค่่าอีีกด้้วย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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1) ดำำ�เนิินโครงการร่่วมกัับ บริ ิษััท เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
(มหาชน) ซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ และให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
ด้้านการคััดแยกกระดาษ
2) ประชาสััมพัันธ์์ทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร ผ่่านกิิจกรรม และการสื่่�อสาร
ผ่่านสื่่�อต่่างๆ อาทิิ ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ อีีเมล์์ภายใน หน้้าจอเดสท็็อป
คอมพิิวเตอร์์ของพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนได้้มีีความรู้้�ด้้านการ
คััดแยกกระดาษอย่่างถููกต้้อง
3) ให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการรวมรวบกระดาษใช้้แล้้ว
� ล่่องรัับกระดาษที่่�จััดไว้้ให้้ตามจุุดต่่างๆ
นำำ�ไปไว้้ที่่ก
4) ส่่งกระดาษที่่�รวบรวมได้้ไปยัังโรงงานที่่�ได้้มาตรฐาน เพื่่�อเข้้า
สู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิลต่่อไป
5) ประเมิินมููลค่่ากระดาษเก่่า แล้้วแลกเปลี่่�ยนเป็็นกระดาษ
เอกสารใหม่่ขนาด A4 เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ในสำำ�นัักงานต่่อไป
โดยจััดสรรกระดาษใหม่่ที่่�แต่่ละแผนกได้้รัับตามสััดส่่วนของการนำำ�ส่่ง

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน :

	นำำ�กระดาษเข้้าสู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิลได้้ทั้้ง� สิ้้�น 7,530 กิิโลกรััม
ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จร้้อยละ 75.3 และมีียอดสะสมตลอดโครงการที่่� 8,810
กิิโลกรััม
	ซึ่่�งปริ ิมาณกระดาษที่่�รวบรวมได้้ต่ำ�ำ� กว่่าเป้้าหมาย เนื่่�องจาก
นโยบายทำำ�งานจากที่่�บ้้าน จึึงมีีการเบิิกใช้้กระดาษสำำ�นัักงานในจำำ�นวนที่่�
ลดลง
	ทั้้�งนี้้� ตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินโครงการ บริ ิษัั ทแลกเปลี่่�ยน
กระดาษใช้้แล้้วเป็็นกระดาษใหม่่กลัับสู่่�องค์์กรมาเป็็นจำำ�นวน 200 รี ีม
(100,000 แผ่่น) ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับลดการตััดต้้นไม้้เป็็นจำำ�นวน 124 ต้้น
นัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นโครงการที่่�ดีีและจะยัังคงดำำ�เนิินการต่่อไปในอนาคต
พร้้อมรณรงค์์แนวคิิดด้้านการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่าในชีีวิ ิตประจำำ�
วัันของทุุกคน และมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการปรัับกระบวนการทางธุุรกิิจควบคู่่�
ไปกัับการบริ ิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี

กระดาษเก่่า

ความคาดหวััง : คััดแยกและนำำ�กระดาษเข้้าสู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิล ปีีละ
10,000 กิิโลกรััม
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โครงการ “อาร์์เอส รัักโลกให้้เต็็มร้้อย”

ความคาดหวััง :
1) บุุคคลทั่่�วไปได้้รัับการส่่งผ่่านองค์์ความรู้้�ผ่่านสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ 5,000 ราย
2) พนัักงานมีีความรู้้�ในการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณ
� ต่ำำ��ร้้อยละ 80
ค่่า และผ่่านการทดสอบความเข้้าใจด้้วยเกณฑ์์ขั้้น

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน :

ตลอดระยะเวลาดำำ�เนิินการของโครงการ สามารถสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม ผ่่านสื่่�อสารบทความในสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ต่่างๆ ได้้กว่่า 4,500 ราย คิิดเป็็นความสำำ�เร็็จร้้อยละ 90 จากเป้้าหมาย
5,000 ราย
	ซึ่่�งในการทดสอบความเข้้าใจของพนัักงาน พบว่่าพนัักงาน
� ต่ำำ��ที่่�ร้้อยละ 80
ร้้อยละ 100 มีีคะแนนเฉลี่่�ยผ่่านเกณฑ์์ขั้้น
และสำำ�หรัับกิิจกรรมส่่งเสริ ิมแนวคิิดอิิสระนั้้�น บริ ิษััทฯ ได้้เปิิด
โอกาสให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการนำำ�เสนอแนวคิิดใหม่่ๆ นำำ�มาต่่อ
ยอดและสร้้างสรรค์์เป็็นโครงการดีีๆ เพื่่�อยกระดัับการดำำ�เนิินงานด้้าน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัันอีีกด้้วย อาทิิ

กลุ่่�มเป้้าหมาย : พนัักงานและบุุคคลทั่่�วไป
วััตถุุประสงค์์ : สร้้างและส่่งมอบความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้พลัังงาน

และทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่า เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม และมุ่่�งหวัังให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกในการเริ่่�ม
ต้้นดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของตนเองในการ
ใช้้ชีีวิ ิตประจำำ�วััน ผ่่านทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ต่่างๆ ทั้้�งเฟซบุ๊๊�ก ทวิ ิตเตอร์์
และเว็็บไซต์์

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : ช่่วงการให้้ความรู้้� กรกฎาคม – กัันยายน

2564 ช่่วงกิิจกรรมสนัับสนุุนอื่่�นๆ และการทดสอบความเข้้าใจ ตุุลาคม
- ธัันวาคม 2564

การดำำ�เนิินงานโครงการ :

1) ให้้ ค วามรู้้�แก่่พนัั ก งานและบุุ ค คลทั่่� ว ไป ด้้ ว ยการจัั ด ทำำ�
บทความเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมจำำ�นวน 10 บทความ ผ่่านสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์
2) จััดให้้มีีการวััดความรู้้�ความเข้้าใจของพนัักงาน โดยหลัังได้้
รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ต้้องผ่่านการทดสอบ
ความรู้้�โดยได้้คะแนนตามเกณฑ์์กำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��
3) จััดกิิจกรรมส่่งเสริ ิมความรู้้�ในรูู ปแบบต่่างๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อ
ปลููกฝัั งจิิตสำำ�นัักและความเข้้าใจ พร้้ อมเปิิดโอกาสให้้พนัักงานแสดง
แนวคิิดได้้อย่่างอิิสระ
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ตััวอย่่างกิิจกรรม

ส่่งเสริ ิมการคััดแยกขยะต้้นทางให้้ได้้
มากที่่�สุุด เพื่่�อส่่งต่่อเข้้าสู่่�กระบวนการ
กำำ�จััดหรื ือรี ีไซเคิิลได้้อย่่างถููกวิ ิธีี เช่่น
กระดาษและพลาสติิกส่่งเข้้าโรงงาน
รี ีไซเคิิล หรื ือเศษอาหารนำำ�ไปต่่อยอด
ทำำ�ปุ๋๋�ยเพื่่�อการเกษตร เป็็นต้้น

นำำ�ขยะรี ีไซเคิิลมาแลกเป็็นคะแนนสะสม
เพื่่� อ แลกกาแฟในคาเฟ่่ หรื อื อาหาร
ในโรงอาหารได้้ หรื ือแลกเป็็นส่่วนลด
สำำ�หรัับการนำำ�มาซื้้�อสิินค้้าของบริ ิษัั ทฯ
เช่่น สิินค้้าจาก อาร์์ เอส มอลล์์ หรื ือ
บััตรคอนเสิิร์์ตจากอาร์์เอส มิิวสิิค

โครงการ “แลกขยะเป็็นของใช้้ในชีีวิ ิต
ประจำำ�วััน” เช่่น นำำ�ขวดน้ำำ��พลาสติิกมา
แลกเป็็นไข่่ไก่่ หรื ือ สะสมสิ่่�งของเป็็น
รายเดืือน แล้้วเอาไปบริ ิจาคให้้ชุุมชน
หรื ือมููลนิิธิิต่่างๆ

จััดชมรมอาสาดููแลและพััฒนาสิ่่�ง
แวดล้้อมในองค์์กร และชุุมชมรอบ
ข้้าง เพื่่�อจััดกิิจกรรมที่่�น่่าสนใจ ไม่่ว่่า
จะเป็็นการให้้ความรู้้� และกิิจกรรม
ลงพื้้�นที่่�ในการไปดููแลรัักษาสิ่่�ง
แวดล้้อม หรื ือปลููกต้้นไม้้สร้้างพื้้�นที่่�
สีีเขีียว เป็็นต้้น

บริ ิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างสรรค์์และส่่งผ่่านองค์์ความรู้้�ต่่างๆ ที่่�มีีประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคมต่่อไป
เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเล็็กๆ ที่่�สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงอัันยิ่่�งใหญ่่ให้้แก่่โลกต่่อไปในอนาคต
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� ต้้องมีีที่่�มา”
โครงการ “ฉลากที่่ดีี

ร้้อยละ 50
เป้้าหมายภายในปีี
2568

ร้้อยละ 23
การปรัับเปลี่่�ยนในปีี
2564

ร้้อยละ 46
ความสำำ�เร็็จ
เทีียบเป้้าหมาย

เป้้าหมายภายในปีี 2568 คืือร้้อยละ 50 ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผลิิต
จากวััสดุุที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน : บริ ิษััทฯ ได้้เลืือกใช้้ฉลากที่่�ได้้รัับมาตรฐาน FSC สำำ�หรัับทุุกผลิิตภััณฑ์์ของแบรนด์์สิินค้้า “ไวตาเนเจอร์์พลััส” ซึ่่�งเป็็น
สิินค้้าที่่�มุ่่�งเน้้นผสานพลัังสารสกััดเข้้มข้้นจากธรรมชาติิเพื่่�อตอบโจทย์์ปััญหาสุุขภาพที่่�ผู้้�บริ ิโภคต้้องการ โดยคิิดเป็็นจำำ�นวนฉลากที่่�ได้้รัับมาตรฐาน
FSC ทั้้�งหมด 734,873 ชิ้้�น ถืือเป็็นร้้อยละ 23 ของสิินค้้ากลุ่่�มอาหารเสริ ิมที่่�บริ ิษััทฯ ผลิิตทั้้ง� หมดภายในปีี 2564

แค่่ปรัับ..โลกก็็เปลี่่�ยน การเลืือกใช้้ฉลากที่่�ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ FSC เป็็นหนึ่่�งในความพยายามของบริ ิษััทฯ เพื่่�อช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�น

� ค
� านการบริ ิหาร
แก่่ผู้้�บริ ิโภคในการเลืือกซื้้�อสิินค้้าจากแบรนด์์ที่่มี
ี วามมุ่่�งมั่่�นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยเลืือกใช้้วััตถุดิ
ุ บ
ิ ที่่�มาจากป่่าไม้้ที่่ผ่่
จััดการอย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าหมายปีี 2568 คืือ ลดปริ ิมาณการใช้้
น้ำำ��และไฟฟ้้าลงร้้อยละ 10 จากปีี 2563
ในปััจจุุบัันเรื่่�องของ “สิ่่�งแวดล้้อม” เป็็นเรื่่�องที่่�ผู้้�บริ ิโภคส่่วน
ใหญ่่เริ่่�มหัันมาสนใจมากขึ้้�น แต่่ก็็ยัังถููกมองว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�เข้้าถึึงได้้ยาก
และไม่่ใช่่ความรัั บผิิดชอบของตนเองแต่่เป็็นหน้้าที่่�ของแบรนด์์ที่่�ต้้อง
จััดการ ฉลากที่่�ติิดอยู่่�บนตััวสิินค้้าจึึงเป็็นตััวช่่วยที่่�ง่่ายที่่�สุุดในการที่่�จะ
� สารกัับผู้้�บริ ิโภคได้้ง่่ายมากยิ่่�งขึ้้น
� ในเรื่่�องของการอนุุรัักษ์์
ทำำ�ให้้แบรนด์์สื่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมนั่่�นเอง
บริ ิษัั ทฯ ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริ ิมซึ่่�งมีีส่่วนผสมหลััก
จากสมุุนไพร “ไวตาเนเจอร์์พลััส” ที่่�ใช้้นวััตกรรมสมััยใหม่่ เหมาะสำำ�หรัับ
กลุ่่�มคนในยุุคดิิจิิทััลที่่�มีีเวลาน้้อยและนิิยมรัับประทานสมุุนไพร โดยเริ่่�ม
จากการเจาะกลุ่่�มฐานลููกค้้าหลััก ที่่�มีีอายุุตั้้ง� แต่่ 35 ปีีขึ้้�นไป ซึ่่�งเลืือกซื้้�อ
สิินค้้าที่่�เน้้นเรื่่�องคุุณภาพ ความน่่าเชื่่�อถืือ และราคาที่่�คุ้้�มค่่า โดยขณะนี้้�
มีีจำำ�หน่่ายทั้้�งหมด 5 สููตร เพื่่�อรองรัับการขยายฐานลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ๆ ที่่�
�
ต้้องการดููแลสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้น
บริ ิษััทฯ มองเห็็นโอกาสในการยกระดัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์สมุุนไพรไทย
� น
โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั
ั สมััยสกััดผงสมุุนไพรให้้ออกมาเป็็นสารสกััด ซึ่่�งเมื่่�อ
มีีความเข้้มข้้นในปริ ิมาณที่่�สูงู จะช่่วยลดความยุ่่�งยากและรัับประทานง่่าย
ขึ้้�น นอกจากความคุ้้�มค่่าและดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวมแล้้ว ยัังใช้้การนำำ�
เสนอข้้อมููลแบบเรี ียบง่่าย เข้้าถึึงจุุดขายในแต่่ละสููตรแบบตรงประเด็็น
ด้้วยการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางต่่างๆ และการเปิิดเผยข้้อมููลบน
ฉลากสิินค้้าที่่�สามารถสร้้างความน่่าสนใจและความมั่่�นใจให้้ผู้้�บริ ิโภคได้้
เป็็นอย่่างดีี

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เป้้าหมาย : ผลิิตภััณฑ์์ประเภทอาหารเสริ ิม แบรนด์์
“ไวตาเนเจอร์์พลััส” ทุุกสููตร
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วััตถุป
ุ ระสงค์์ : ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการใช้้ฉลากที่่�ผลิิตด้ว้ ยวััสดุุจากแหล่่ง
ที่่�ได้้รัับมาตรฐานการจััดการตามหลัักความยั่่�งยืืน

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ : เริ่่�มวางตลาดตั้้�งแต่่ กุุมภาพัันธ์์ 2564
รายละเอีียดโครงการ : ในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับ ไวตาเนเจอร์์

พลััส ซึ่่�งเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารเสริ ิมที่่�เน้้นคุุณค่่าจากธรรมชาติิ โดยเลืือก
ใช้้ฉลากที่่�ได้้รัับรองมาตรฐาน FSC เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นและร่่วมเป็็น
หนึ่่�งในการสร้้างการรัับรู้้�และตระหนัักในกลุ่่�มผู้้�บริ ิโภค ถึึงความสำำ�คััญ
ของการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในห่่วงโซ่่อุุปทาน
� วกัับ: Forest Stewardship Council™ (FSC) หรื ือ
รายละเอีียดเกี่่ย
� โดยไม่่หวัังผลกำำ�ไร ที่่�มีก
องค์์การจััดการด้้านป่่าไม้้ ซึ่่�งก่่อตั้้�งขึ้้น
ี ารกำำ�หนด
นโยบายโดยสมาชิิกจากภาคส่่วนสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ เพื่่�อ
ให้้การจััดการป่่าไม้้ของโลกเป็็นไปอย่่างรัับผิิดชอบ ด้้วยระบบการรัับรอง
ที่่�เข้้มงวดและมีีความโปร่่งใส FSC จึึงเป็็นมาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
จากผู้้�ซื้้�อในตลาดระดัับสากล ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับฉลาก FSC จะต้้องถููก
ตรวจสอบตลอดห่่วงโซ่่อุุ ป ทาน เพื่่� อ ให้้มั่่�นใจได้้ ว่่ ามาจากป่่าปลููกเชิิง
พาณิิชย์์ที่่�มีีการบริ ิหารจััดการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
	สำำ�หรัับป่่าไม้้เชิิงพาณิิชย์์หรื ือป่่าไม้้ที่่�ได้้รัับรองตามมาตรฐาน

ของ FSC นั้้�น จะครอบคลุุมถึึงการจััดการป่่าตามธรรมชาติิและสวนป่่า
ที่่�มีีการปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อทดแทนไม้้ที่่�นำำ�ไปใช้้ในการผลิิตและการแปรรูู ป
โดยจะต้้องมีีการระบุุและตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของไม้้ได้้ ทั้้�งนี้้� ป่่าปลููกเชิิง
� โดยในขณะ
พาณิิชย์ที่่
์ ไ� ด้้รัับมาตรฐาน FSC นั้้�นเริ่่�มมีีแพร่่หลายมากยิ่่�งขึ้้น
นี้้�มีีมากถึึงกว่่า 1,200 ล้้านไร่่ทั่่�วโลก
(ที่่�มา : https://www.tetrapak.com)

เป้าหมายภายในปี 2568

ปริ ิมาณการใช้้งานในปีี 2564

ความสำำ�เร็็จเทีียบเป้้าหมาย

การใช้น�้ำ ไม่เกิน 40,000 ลบ.ม.

การใช้้น้ำำ�� 44,227 ลบ.ม.

การใช้้น้ำำ��ต้้องลดลงอีีกร้้อยละ 11

การใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 4,500,000

การใช้้ไฟฟ้้า 5,217,300

การใช้้ไฟฟ้้าต้้องลดลงอีีก

กิโลวัตต์

กิิโลวััตต์์

ร้้อยละ 16

แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ในปีี 2563-2564 ส่่งผลให้้บริ ิษััทฯ ต้้อง
ปรัับรููปแบบการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน จึึงส่่ง
ผลให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
บริ ิหารทรััพยากรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย

การบริ ิหารจััดการน้ำำ��

� ำ�คัญ
“น้ำำ��” เป็็นทรััพยากรที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่าของโลก รวมถึึงเป็็นปััจจััยการผลิิตที่่สำ
ั ในระบบเศรษฐกิิจ อย่่างไรก็็ตาม จากความแปรปรวนของสภาพ
ภููมิิอากาศอัันเนื่่�องมาจากสภาวะโลกร้้อน ส่่งผลให้้เกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�เกี่่�ยวกัับน้ำำ��บ่่อยครั้้�งด้้วยความรุุนแรงที่่�มากขึ้้�น รวมถึึงการขยายตััว
ของชุุมชนเมืือง การเติิบโตของเศรษฐกิิจและเขตอุุตสาหกรรม ส่่งผลให้้เกิิดภาวะการขาดแคลนน้ำำ�� ภาวะน้ำำ��ท่่วม และมลพิิษทางน้ำำ�� เป็็นต้้น
	ดัังนั้้�น บริ ิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริ ิหารจััดการน้ำำ��ภายในองค์์กรด้้วยการใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า รวมถึึงส่่งเสริ ิมให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้น้ำำ��ซ้ำำ��ในระบบการผลิิตให้้มากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียก่่อนปล่่อยลงสู่่�ระบบระบายน้ำำ��สาธารณะ
ต่่อไป การประชาสััมพัันธ์์ย้ำำ��เตืือนให้้พนัักงานภายในองค์์กรช่่วยกัันปิิดน้ำำ�ทุ
� ุกครั้้�งเมื่่�อไม่่ใช้้งาน การเปลี่่�ยนแปลงอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�ประหยััดปริ ิมาณ
การใช้้น้ำำ��ได้้มากขึ้้�น เช่่น เปลี่่�ยนก๊๊อกน้ำำ��เป็็นแบบเซนเซอร์์อััตโนมััติิ รวมถึึงการวางแผนตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษาระบบน้ำำ��ประปาให้้มีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมใช้้งานอยู่่�เสมอ

การบริ ิหารจััดการไฟ

“ไฟฟ้้า” ถืือเป็็นพลัังงานที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหลััก โดยไฟฟ้้าภายในประเทศผลิิตจากแหล่่งพลัังงานที่่�มีีจำำ�กััดและมีี
แนวโน้้มการนำำ�เข้้าในปริ ิมาณที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ ดัังนั้้�น บริ ิษัั ทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการบริ ิหารจััดการไฟฟ้้าภายในองค์์กรด้้วยการใช้้อย่่างรู้้�คุุณ
ค่่า ผลัักดัันให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในสายโซ่่อุุปทานใช้้พลัังงานไฟฟ้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการใช้้อาคารที่่�ออกแบบเพื่่�อการประหยััดพลัังงาน
(ดููรายละเอีียดได้้ที่่� “RS Group Building กัับอาคารที่่�มีีแนวคิิดด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงาน”)
รวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์ย้ำำ��เตืือนให้้พนัักงานภายในองค์์กรช่่วยกัันปิิดไฟทุุกครั้้�งเมื่่�อไม่่ใช้้งาน ปิิดหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ การเปลี่่�ยนแปลง
อุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�ประหยััด ปริ ิมาณการใช้้ไฟฟ้้ามากขึ้้�น เช่่น เปลี่่�ยนหลอดไฟเป็็นแบบหลอดประหยััดพลัังงานทั้้�งหมด รวมถึึงการวางแผนตรวจสอบ
และบำำ�รุุงรัักษาระบบไฟฟ้้าให้้มีีความปลอดภััยพร้้อมใช้้งานอยู่่�เสมอ
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RS Group Building กัับอาคารที่่�มีีแนวคิิดด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงาน”

โครงการ “We Change by Chatuchak พายคายััค รัักษ์์คลอง”

RS Group Building หรื ือสำำ�นัักงานใหม่่ของบริ ิษััทฯ มีีพื้้�นที่่�
รวมกว่่า 62,845 ตารางเมตร แบ่่งเป็็น 3 อาคารหลััก และ 1 อาคาร
จอดรถ มีีการออกแบบในสไตล์์ Congregations Rhythm ด้้วย
การใช้้ Façade อาคารให้้สื่่�อถึึงธุุรกิิจบัันเทิิงและการสื่่�อสาร โดยการ
ออกแบบตึึกใหม่่นี้้�นำำ�เสนอเส้้นตั้้�งมาจััดวางอย่่างเป็็นจัังหวะที่่�มีีความถี่่�
แตกต่่างออกไปตามการใช้้งานของอาคาร พร้้อมออกแบบให้้ Façade
ของทั้้�ง 4 อาคารมีีความต่่อเนื่่�องรวมเป็็นกลุ่่�มอาคาร สะท้้อนถึึงความ
เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันขององค์์กร ทำำ�ให้้อาคารมีีเอกลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่นเป็็นที่่�น่่า
จดจำำ� การตกแต่่งภายในของสำำ�นัักงานใหม่่แห่่งนี้้�เป็็นไปตามคอนเซปต์์
Minimal design, Simple space และ Timeless เรี ียบง่่าย ยั่่�งยืืน
ทัันสมััย เน้้นเรื่่�องประโยชน์์ใช้้สอยเป็็นหลััก โดยออกแบบมาเพื่่�อรองรัับ

อาร์์ เอส ส่่งเสริ ิมการมีีส่่วนร่่วมของเครื ือข่่ายภาคประชาชน
องค์์ ก รภาครัั ฐ และภาคเอกชน ในการอนุุ รัั ก ษ์์ ฟื้้� นฟูู แ ละปรัั บ ปรุุ ง
ภูู มิิ ทัั ศ น์์ ค ลองในเขตจตุุ จัั ก ร เพื่่� อ รองรัั บ การพัั ฒ นาแหล่่งท่่องเที่่� ย ว
เชิิงวิ ิถีีชุุมชน และกระตุ้้�นภาวะเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น ทางบริ ิษััทฯ นำำ�ศิิลปิิน
ดาราที่่�มีีชื่่�อเสีียง เข้้าร่่วมโครงการ “We Change by Chatuchak
พายคายััค รัักษ์์คลอง” กิิจกรรมพายเรื ือเก็็บขยะในบริ ิเวณชุุมชนใกล้้เคีียง
กัับสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริ ิษััท โดยเริ่่�มจากคลองลาดพร้้าว คลองบางเขน
ต่่อเนื่่�องไปยัังคลองเปรมประชากร ให้้สะอาดสวยงามและแสดงความเป็็น
เอกลัักษณ์์ของเขตจตุุจัักร ทั้้�งยัังเสริ ิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกอัันดีีในการอนุุรัักษ์์
ฟื้้�นฟููทรััพยากรน้ำำ�� ที่่�จััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักงานเขตจตุุจัักร
บริ ิษัั ทฯ มีีแนวคิิดด้้านการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคมว่่า
“ตั้้�งเเต่่บริ ิษััทย้้ายมาอยู่่�เขตจตุุจัก
ั ร ก็็มีโี อกาสได้้ทำำ�งานเพื่่�อสัังคมมาโดย
ตลอด ซึ่่�งเป็็นความมุ่่�งมั่่�นของบริ ิษััทฯ ที่่�จะดููเเลสวััสดิิภาพเเละคุุณภาพ
ชีีวิ ิตของคนในชุุมชนรอบข้้าง ซึ่่�งตอนนี้้�ได้้ร่่วมมืือกัับเขตจตุุจัักร ดููเเล
เรื่่�องความสะอาดของเเม่่น้ำำ��ลำำ�คลองเเละสิ่่�งเเวดล้้อมโดยรอบ เพราะ
บริ ิษััทฯ เองก็็อยู่่�ใกล้้กับ
ั คลองเหมืือนกััน เเละคลองเหล่่านี้้�เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั

การทำำ�งานและทำำ�กิิจกรรมที่่�หลากหลาย ดัังนี้้�
Work: ให้้ความสำำ�คััญกัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรมในระดัับ
สากล โดยเฉพาะส่่วนงานการผลิิ ตที่่� มีี ห้้ อ งถ่่ายทอดสดรายการข่่าว
ห้้องอััดเสีียง รวมทั้้�งห้้องจััดรายการสำำ�หรัับคลื่่�นวิ ิทยุุที่่�ทัันสมััย ในขณะ
เดีี ย วกัั น ยัั ง คงใส่่ใจในเรื่่�อ งของการออกแบบสถานที่่� ใ นการทำำ� งานให้้
มีี ค วามคล่่องตัั ว สามารถเข้้ า ถึึงอุุ ป กรณ์์ ใ นการทำำ� งานต่่างๆ ได้้ ง่่ าย
นอกจากนี้้�ยัังมีีห้้องพัักและห้้องอาบน้ำำ��สำำ�หรัับพนัักงานที่่�ต้้องอยู่่�ทำำ�งาน
ในช่่วงกลางคืืนอย่่างครบครัั น รวมถึึงการจััดให้้มีีคาเฟ่่ แคนทีีน และ
แพนทรี่่�สำำ�หรัับรัับประทานอาหารไว้้ให้้กัับพนัักงานในทุุกส่่วนงาน เพื่่�อ
ความเป็็ น สัั ด ส่่วนและถูู ก สุุ ข ลัั ก ษณะ สามารถทำำ� ความสะอาดได้้ ง่่ าย
นอกจากนี้้�ยังั มีีล็อ
็ คเกอร์์ไว้้บริ ิการ เพื่่�อความปลอดภััยและความเป็็นส่่วน
ตััวแก่่ผู้้�ใช้้งานอีีกด้้วย
Nature: เน้้ น ใช้้ วัั ส ดุุ สัั ง เคราะห์์ ที่่� ค งทน และเป็็ น มิิ ต รกัั บ
ธรรมชาติิ ลดทอนวััสดุุลง เช่่น การใช้้ผนัังอลููมิิเนีียมหรื ือผนัังคอนกรี ีต
สำำ�เร็็จรููปที่่�ดูเู รี ียบร้้อย ทนทานและติิดตั้้�งง่่าย พื้้�นอีีพรอกซี่่�ทำำ�ความสะอาด
ง่่ายสวยงาม มีีการใช้้ช่่องเปิิดและปิิดป็็นจัังหวะต่่อเนื่่�อง โดยการนำำ�กระจก
96

มาใช้้เป็็นวััสดุุหลััก ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิสะท้้อนสิ่่�งต่่างๆ รอบอาคาร ทำำ�ให้้
อาคารดููกลมกลืืนกัับสภาพแวดล้้อม และยัังเปิิดให้้แสงธรรมชาติิเข้้ามา
ได้้มากที่่�สุุด ภายใต้้คอนเซปต์์ Open space เพื่่�อให้้ดููกว้้าง โปร่่ง สบาย
ไม่่อึึดอััด และประหยััดพลัังงานไฟฟ้้าระหว่่างวัันได้้เป็็นอย่่างดีี
Activity: เน้้นพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง สามารถปรัับเปลี่่�ยนการใช้้งานตาม
กิิจกรรมและผู้้�ใช้้งานได้้หลากหลาย อีีกหนึ่่�งส่่วนสำำ�คัญ
ั ของสำำ�นัก
ั งานใหม่่
คืือ ROSE Hall หรื ือพื้้�นที่่�จััดกิิจกรรมที่่�สามารถรองรัับได้้ถึึง 600 คน
ด้้วยโถงฝ้้าระแนงไม้้แบบโมเดิิร์์นที่่�ถููกยกสููง และกระจกบานใหญ่่ตลอด
ทั้้�งริ ิมนอกของตััวอาคาร ทำำ�ให้้สามารถมองเห็็นวิ ิวถนนแห่่งนี้้�ได้้โดยรอบ
นอกจากนี้้�จอ LED ขนาดใหญ่่ยัังถููกจััดไว้้รองรัับการจััดกิิจกรรมได้้อย่่าง
หลากหลายรููปแบบ
	ปิิดท้้ายด้้วยผนัังเชื่่�อมจากอาคาร B ไปยัังอาคารจอดรถ อีีก
ทั้้�งมีีจอ LED ขนาดใหญ่่เพื่่�อการนำำ�เสนอสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ข่่าวสาร
ต่่างๆ ตลอดไปจนถึึงตััวอย่่างรายการทีีวี ีให้้กับ
ั พนัักงานหรื ือผู้้�ที่่�มาติิดต่่อ

สำำ�นัักงานอยู่่�เสมอ แสดงให้้เห็็นถึึงความใส่่ใจในทุุกรายละเอีียดของการ
ออกแบบ อีีกทั้้�งยัังแสดงให้้เห็็นว่่าอาคารแห่่งนี้้�มีีการจััดสรรและใช้้พื้้�นที่่�
ได้้อย่่างเป็็นประโยชน์์ครบทุุกมิิติอ
ิ ย่่างแท้้จริ ิง และเพื่่�อให้้อาคารประหยััด
พลัังงานแห่่งนี้้�ได้้ใช้้ศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่� จึึงได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.)
ทำำ�หน้า้ ที่่�จัด
ั การและดููแลสิ่่�งแวดล้้อมในอาคาร รวมถึึงการจััดทำำ�แผนการ
ซ่อ
่ มบำำ�รุุงและตรวจตราระบบการทำำ�งานภายในอาคารให้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วม “โครงการส่่งเสริ ิมการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในอาคารปีีที่่� 6” กัับการไฟฟ้้านครหลวง เพื่่�อ
ขอรัับตราสััญลัักษณ์์ MEA Energy Awards ซึ่่�งประเมิินจากเกณฑ์์
MEA Index และ IAQ ที่่�แสดงถึึงการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีความปลอดภััยด้้านสุุขอนามััยที่่�ดีีต่่อผู้้�ใช้้อาคาร

มาก ไม่่ว่่าจะเป็็นในด้้านของการสััญจรหรื ือสุุขอนามััย หากเราร่่วมมืือ
กัันดููเเลคลองได้้ดีี ก็็จะไม่่สร้้ างปััญหาไปให้้กัับชุุมชนที่่�อยู่่�ริ ิมคลองใน
เรื่่�องความสะอาด ซึ่่�งการมาร่่วมงานครั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อรณรงค์์ให้้ประชาชนได้้
ตระหนัักในการร่่วมกัันรัักษาความสะอาดของเเม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง นอกจากนี้้�
ทางบริ ิษััทฯ ก็็พร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเน้้นให้้ความรู้้�
ความเข้้าใจที่่�ถูก
ู ต้้องในเรื่่�องต่่างๆ อาทิิ ด้้านสุุขภาพ และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม”
สรุุ ปผลการดำำ�เนิินโครงการ: การจััดกิิจกรรมได้้ช่่วยเก็็บและ
แยกประเภทขยะจากบริ ิเวณกิิจกรรมได้้ทั้้ง� สิ้้�น 115 กิิโลกรััม นอกจากนี้้�
บริ ิษััทฯ ได้้มอบเงิินสนัับสนุุนโครงการมููลค่่า 50,000 บาท ให้้แก่่หน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

อย่่างไรก็็ ต าม บริ ษั
ิ ั ท ฯ พร้้ อ มจะสานต่่อโครงการต่่างๆ
เพื่่�อให้้การอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่างองค์์กรและชุุมชนเป็็นไปตามพัันธกิิจหลััก
นั่่�นคืือ “การสร้้างแรงบัันดาลใจในการใช้้ชีีวิ ิตและช่่วยเติิมเต็็มความสุุข
ให้้กัับผู้้�คน” โดยจะร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาคส่่วนต่่างๆ ในการเป็็นส่่วน
หนึ่่�งที่่�ช่่วยยกระดัับให้้สัังคมและผู้้�คนยากไร้้ได้้มีีคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีีขึ้้�นไป
ด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน
..เราอยู่่�ได้้ เค้้าอยู่่�ดีี..

ขยะทั่่�วไป
1,481 ชิ้้�น
34 กิิโลกรััม

ขยะรี ีไซเคิิล
396 ชิ้้�น
73 กิิโลกรััม

รวมทั้้�งสิ้้�น
1,915 ชิ้้�น
115 กิิโลกรััม

ขยะอัันตราย
38 ชิ้้�น
8 กิิโลกรััม
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นโยบายการจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ

บริ ิษััทฯ ตระหนัักถึึงผลกระทบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการสร้้างความร่่วมมืือตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่าของธุุรกิิจ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริ ิหารคุุณภาพของ
การให้้บริ ิการ การดููแลด้้านสุุขภาวะอนามััยและความความปลอดภััย
และการจััดการพลัังงาน จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้
เทคโนโลยีีเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม การใช้้พลัังงานสะอาด การมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการผลิิต และการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
ซึ่่�งนัับเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ส่่งผลต่่อการลดปริ ิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรื ือน
กระจกอย่่างแท้้จริ ิง
โดยกำำ�หนดกลยุุทธ์์ทั้้�งในระยะสั้้�น ระยะยาว และทิิศทางการ
ดำำ� เนิิ น งานตามสถานการณ์์ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง และจัั ด ให้้ มีี ก ารประเมิิ น
ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในช่่วงนั้้�นๆ รวมถึึงการกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดเพื่่�อ
ติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยคณะ
ทำำ�งานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ทำำ�หน้้าที่่�รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทเพื่่�อรัับทราบต่่อไป

แนวปฏิิบััติิ

1) ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศอย่่างเคร่่งครััด
2) ทบทวนนโยบาย เป้้าหมาย แผนการจััดการ การประเมิิน
ความเสี่่�ยงและระบุุประเด็็นสำำ�คััญด้้านสภาพภููมิิอากาศอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีี และการปรัับปรุุ งขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงานต่่างๆ ให้้สอดรัับกัับนโยบายระดัับสากล
4) ส่่งเสริ ิมองค์์ความรู้้� และผลัักดัันให้้จัด
ั กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�คำำ�นึึง
ถึึงการจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
5) ติิดตามความคืืบหน้้า เปรี ียบเทีียบเป้้าหมาย รวมถึึงวิ ิเคราะห์์
หาแนวทางการแก้้ไขปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
6) เปิิดเผยข้้อมููลการจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศของบริ ิษััทฯ
อย่่างถููกต้้องและโปร่่งใส ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�เหมาะสม

ผลการดำำ�เนิินงาน

บริ ิษัั ทฯ ยัังไม่่มีีข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจก แต่่ได้้ริ ิเริ่่�ม
กลยุุทธ์์ระยะสั้้�นในปีี 2564 ด้้วยการกำำ�หนดเป้้าหมายการลดปริ ิมาณ
การปล่่อยก๊๊ า ซเรื อื นกระจกทางอ้้ อ ม ลดปริ ม
ิ าณการฝัั ง กลบขยะ
การเพิ่่�มสััดส่่วนการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และลด
การใช้้พลัังงาน ผ่่านการดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงาน นอกเหนืือจากการบริ ิหารจััดการกระบวนการผลิิตอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพแล้้ว บริ ิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนา “ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ยั่่�งยืืน” เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าและผู้้�บริ ิโภคในการบรรเทา
ผลกระทบต่่อสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมถึึงส่่งเสริ ม
ิ การปกป้้ อ ง
ความหลากหลายทางชีีวภาพ และกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในระยะยาวภายในปีี
2573 โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อขัับเคลื่่�อนบริ ิษััทฯ เข้้าสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน
และความเป็็นกลางทางคาร์์บอน และเป็็นไปตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (SDGs)

การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

	ปัั จจุุบัันปริ ิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจกเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อ
เนื่่�องจากภาคธุุรกิิจต่่างๆ ส่่งผลให้้อุุณหภููมิิของโลกสููงขึ้้�นตามไปด้้วย
และยัังก่่อให้้เกิิดความแปรปรวนของภููมิิอากาศอย่่างรุุ นแรง ฤดููกาลที่่�
� ยัังส่่งผลกระทบ
ผัันผวนและเปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�สูงู ขึ้้น
ต่่อความมั่่�นคงทางแหล่่งอาหารและวััตถุุดิิบ ทำำ�ให้้ปริ ิมาณและคุุณภาพ
ของผลผลิิตแปรปรวนไปตามสภาพภููมิิอากาศอีีกด้้วย ซึ่่�งตรงส่่วนนี้้�จะ
ส่่งผลต่่อการดำำ�รงชีีวิ ิตของผู้้�คนในสัังคมและการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ
อีีกด้้วย

ผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริ ิม “ไวตาเนเจอร์์พลััส” เป็็นอาหารเสริ ิมที่่�
� น
เน้้นการใช้้ส่่วนผสมหลัักจากสมุุนไพร โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั
ั สมััยสกััดผง
สมุุนไพรให้้ออกมาเป็็นสารสกััด ซึ่่�งมีีความเข้้มข้้นในปริ ิมาณที่่�สููงจะช่่วย
� ความคุ้้�มค่่า และช่่วยดููแลสุุขภาพ
ลดความยุ่่�งยากและรัับประทานง่่ายขึ้้น
ในแต่่ละด้้าน โดยได้้พััฒนาทั้้�งหมด 5 สููตรที่่�แตกต่่าง เพื่่�อรองรัับความ
ต้้องการด้้านสุุขภาพที่่�แตกต่่างของกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดย “ไวตาเนเจอร์์พลััส” ใช้้วััตถุุดิิบหลัักกว่่าร้้อยละ 70 จาก
สมุุนไพรธรรมชาติิที่่�มีีแหล่่งเพาะปลููกในภาคต่่างๆ ของประเทศไทย ดััง
นั้้�น หากเกิิดสภาพภููมิิอากาศแปรปรวน เช่่น น้ำำ��ท่่วม น้ำำ��แล้้ง หรื ือไฟป่่า
เป็็นต้้น เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�อาจส่่งผลต่่อความมั่่�นคงของแหล่่งวััตถุดิ
ุ บ
ิ หลััก
ด้้านการควบคุุมคุุณภาพและปริ ิมาณของผลผลิิต ที่่�อาจลดลงอย่่างมีีนัย
ั
สำำ�คัญ
ั หรื ือไม่่สามารถเพาะปลููกได้้ตามฤดููกาล ย่่อมจะส่่งผลต่่อแผนการ
ดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ ตามไปด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ในการผลิิต “ไวตาเนเจอร์์พลััส” บริ ิษััทฯ ได้้คััด
สรรและว่่าจ้้างโรงงานที่่�มีใี บอนุุญาตและความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านเป็็นผู้้�
ผลิิตให้้ (OEM) ดัังนั้้�น บริ ิษััทฯ จึึงต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการวางแผนงาน
ร่่วมกัันกัับผู้้�ผลิิต ในด้้านการวางแผนหาแหล่่งวััตถุุดิิบสำำ�รองทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ เพื่่�อการผลิิตตามจำำ�นวนให้้สอดรัับกัับแผนการตลาด โดย
ในปััจจุุบัน
ั ได้้วางแผนการเตรี ียมวััตถุดิ
ุ บ
ิ หลัักสำำ�รองล่่วงหน้้าไว้้อย่่างน้้อย
3 เดืือน เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�จะ
� แล้้วส่่งผลให้้เกิิดการขาดแคลนวััตถุดิ
เกิิดขึ้้น
ุ บ
ิ หลัักในการผลิิตสิน
ิ ค้้าใน
อนาคต

สุุ ข ภาพและสุุ ข ภาวะของมนุุ ษ ย์์ ไ ด้้ ไ ด้้ ม ากกว่่าเมื่่� อ เทีี ย บกัั บ จำำ�กัั ด ที่่� 2
องศาเซลเซีียส ซึ่่�งถืือเป็็นความท้้าทายต่่อการบริ ิหารจััดการในทุุกภาค
ส่่วน บริ ิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการแสวงหาและพััฒนาแนวทางการมีี
ส่่วนร่่วมบรรเทาและปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น

4.0 ตััน
ปริ ิมาณการฝัังกลบ
ปีี 2563

เป้้าหมายปีี 2568 คืือ ลดปริ ิมาณการฝัังกลบลง ร้้อยละ 30 (จากปีีฐาน
2563 ที่่�มีีปริ ิมาณเฉลี่่�ยปีีละ 4 ตััน)
นอกจากนี้้� บริ ิษัั ทฯ ยัังคงพััฒนาระบบการจััดการคลัังสิินค้้า
Warehouse Management System (WMS) ที่่�ทัันสมััยและมีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น สามารถจััดส่่งสิินค้้าได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
และที่่�สำำ�คััญคืือการบริ ิหารจััดการสิินค้้าคงคลัังอย่่างรอบคอบ เพื่่�อลด
ปริ ิมาณสิินค้้าหมดอายุุในคลััง ซึ่่�งส่่วนนี้้�จะส่่งผลต่่อการลดปริ ิมาณการ
กำำ�จััดของเสีียด้้วยวิ ิธีีการฝัังกลบ และยัังมีีแผนศึึกษาด้้านการออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ต่่างๆ ซึ่่�งผลิิตจากวััสดุุที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปด้้วย

โครงการ “ข่่าว 8 ปัันน้ำำ��ใจ ช่่วยผู้้�ประสบภััย จากหมอก
ควัันไฟป่่า”

ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ แ ผ น บ ริ ห
ิ า ร จัั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่่� ย ง จ า ก ก า ร
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

สมุุนไพรไทยเป็็ นส่่วนหนึ่่�งในวิ ิถีีชีีวิ ิตและสัังคมไทยมาอย่่าง
� ชื่่�อในเรื่่�องสรรพคุุณ และไม่่เพีียงได้้รัับการยกย่่องจาก
ยาวนาน ทั้้�งยัังขึ้้น
ในประเทศเท่่านั้้�น แต่่ได้้รัับการยอมรัับไปทั่่�วโลก จนนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
เป็็นยาขนานต่่างๆ นอกจากนี้้� ในปััจจุุบัันคนรุ่่�นใหม่่ก็็หัันมาใช้้สมุุนไพร
มากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของสมุุนไพรไทยกลัับมาได้้
รัับความนิิยมอีีกครั้้�ง ไลฟ์์สตาร์์ บริ ิษัั ทในเครื ือ อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ในฐานะ
ผู้้�นำำ�นวััตกรรมด้้านสุุขภาพและความงามระดัับโลก จึึงมองเห็็นโอกาส
ส่่งผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารภายใต้้แบรนด์์ “ไวตาเนเจอร์์พลััส” ต่่อยอด
การใช้้สมุุนไพรด้้วยนวััตกรรมสมััยใหม่่ ผสานสารสกััดจากธรรมชาติิที่่�
เสริ ิมฤทธิ์์�กััน เพื่่�อตอบโจทย์์การดููแลสุุขภาพ พร้้อมขยายฐานลููกค้้าไป
ยัังทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
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4.1 ตััน
ปริ ิมาณการฝัังกลบ
ปีี 2564

การจััดการของเสีียในกระบวนการธุุรกิิจ

การประเมิินผลกระทบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การควบคุุ ม การปล่่อยก๊๊ า ซเรื ือนกระจกเป็็ น หนึ่่� ง ในประเด็็ น
ที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก จากความร่่วมมืือกัันในการลด
การปล่่อยก๊๊ า ซเรื อื นกระจกตามความตกลงปารี สี ซึ่่� ง ประเทศต่่างๆ
ตั้้�งเป้้าหมายร่่วมกัันขั้้�นพื้้�นฐานที่่�จะรัักษาการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิเฉลี่่�ย
ของโลกให้้ต่ำำ��กว่่า 2 องศาเซลเซีียส และมีีความพยายามที่่�การจำำ�กััด
การเพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น ของอุุ ณ หภูู มิิ เ ฉลี่่� ย ของโลกให้้ ต่ำ��ำ กว่่าหรื ือใกล้้ เ คีี ย งกัั บ
1.5 องศาเซลเซีี ย ส ซึ่่� ง สามารถลดผลกระทบทางลบต่่อระบบนิิ เ วศ

2.8 ตััน
เป้้าหมายภายใน
ปีี 2568

บริ ิษัั ทฯ มีี วิ ิธีีการจััด การของเสีีย ซึ่่�งเกิิด จากสิิน ค้้าหมดอายุุ
สิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพ และสิินค้้ามีีตำำ�หนิิไม่่สามารถจำำ�หน่่ายได้้ ด้้วยวิ ิธีี
การฝัังกลบ บำำ�บัด
ั และกำำ�จัด
ั อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย เป็็นไปตามหลััก
วิ ิชาการและไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการคััดเลืือกผู้้�รัับจ้้างฝััง
กลบที่่�ดำำ�เนิินการตามมาตรฐานควบคุุม และมีีผู้้�เข้้าร่่วมและสัังเกตการณ์์
การจััดการครบทุุกส่่วน ได้้แก่่ ฝ่่ายคลัังสิินค้้า ฝ่่ายบััญชีี ผู้้�สอบบััญชีี และ
เชิิญสรรพากรพื้้�นที่่�เป็็นพยาน เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักฐานในการตััดต้้นทุุนสิินค้้า
�
เป็็นรายจ่่ายในการคำำ�นวนกำำ�ไรสุุทธิิของรอบปีีนั้้น
“การฝัังกลบ” ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งเป้้าหมายสำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของบริ ิษััทฯ โดยมุ่่�งหวัังถึึงการลดปริ ิมาณการฝัังกลบลง ร้้อยละ 30 จาก
ปีีฐาน ซึ่่�งในปีี 2558-2563 มีีปริ ิมาณการฝัังกลบเฉลี่่�ยย้้อนหลััง ปีีละ 4
ตััน และในปีี 2564 มีีผลดำำ�เนิินการดัังนี้้�

	ปััญหาหมอกควัันจากไฟป่่าในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ทำำ�ให้้เกิิดหมอก
ควัันพิิษปกคลุุมหลายพื้้�นที่่� ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิ ิต สุุขภาพของ
คน และเศรษฐกิิจภาคเหนืือในวงกว้้าง สถิิติิจำำ�นวนผู้้�ป่่วยด้้วยโรคระบบ
ทางเดิินหายใจ โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคผิิวหนััง และโรคที่่�เกี่่�ยว
กัับดวงตาเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี ทำำ�ให้้ครัั วเรื ือนมีีรายจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งค่่ารัั กษา
พยาบาลและค่่าซื้้�ออุุปกรณ์์ป้้องกัันมลพิิษ ธุุรกิิจห้้างร้้านและร้้านอาหาร
ต่่างได้้รัับผลกระทบโดยทั่่�วกััน เพราะลููกค้้าลดการออกจากบ้้าน ภาคการ
ท่่องเที่่�ยวก็็เช่่นกััน เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููหมอกควััน จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทย
จะลดลงอย่่างรวดเร็็ว เพราะเป็็นกลุ่่�มที่่�รัับรู้้�สถานการณ์์จากสื่่�อต่่างๆ มา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้านจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในปีีก่่อนก็็ชะลอลง คาด
ว่่ารายได้้จากการท่่องเที่่�ยวลดลงไม่่ต่ำำ��กว่่า 4,000 ล้้านบาท ส่่วนปีีนี้้�ลด
ลงมากเนื่่�องจากโควิ ิด-19 เป็็นหลััก
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� นั้้�น ได้้ส่่งผลกระทบ ซึ่่�งถืือเป็็นภััย
และจากปััญหาไฟป่่าที่่�เกิิดขึ้้น
คุุกคามทางมลพิิษ ส่่งผลต่่อสุุขภาพของประชาชนโดยรวม และยัังมีีบาง
พื้้�นที่่�ที่่�ขาดเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ สิ่่�งของจำำ�เป็็นในการดัับไฟป่่า ทางช่่อง 8
จึึงพร้้อมเข้้าให้้การช่่วยเหลืือผ่่านโครงการ “ข่่าว 8 ปัันน้ำำ��ใจ” โครงการดีีๆ
ที่่�ส่่งความห่่วงใยเคีียงข้้างคนไทย ภายใต้้จุุดยืืน #ข่่าวช่่อง8ครบเครื่่�อง
เคีียงข้้าง ที่่�เราจะร่่วมปัันน้ำำ��ใจให้้กัับผู้้�ประสบปััญหาทั่่�วประเทศ
โดยทางช่่อง 8 ได้้ส่่งทีีมผู้้�ประกาศข่่าวและทีีมงานเพื่่�อเดิิน
ทางไปช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยหมอกควัันจากไฟป่่า จ.เชีียงใหม่่ เพื่่�อเป็็น
ตััวแทนของบริ ิษััทนำำ�ของใช้้ที่่�จำำ�เป็็น อาทิิ เครื่่�องเป่่าใบไม้้ หน้้ากาก PM
2.5 คราด และอื่่�นๆ ไปมอบให้้กัับจัังหวััดเชีียงใหม่่ และเดิินทางเข้้าไปใน
พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงของหมู่่�บ้า้ นที่่�ได้้รัับผลกระทบ เพื่่�อพููดคุุย สอบถาม และให้้
กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากไฟป่่า
	ทั้้�งนี้้�การแก้้ไขปััญหาหมอกควัันเป็็นประเด็็นที่่�ทุุกฝ่่ายไม่่ได้้นิ่่�ง
�
นอนใจ ฤดููหมอกควัันที่่�ผ่่านมาภาครััฐได้้พยายามใช้้มาตรการที่่�เข้้มข้้นขึ้้น
เพื่่�อควบคุุมการเผาสำำ�หรัับมาตรการระยะสั้้�น รวมถึึงมีีการเพิ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�
และอุุปกรณ์์ ส่่วนมาตรการระยะยาวได้้สนัับสนุุนการจััดตั้้�งป่่าชุุมชนภาย
ใต้้ พ.ร.บ. ป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562 เพื่่�อให้้ชุม
ุ ชนวางแผนอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และ
ใช้้ประโยชน์์จากป่่าได้้อย่่างยั่่�งยืืน

อย่่างไรก็็ตาม กฎหมายดัังกล่่าวเพิ่่�งเริ่่�มบัังคัับใช้้ จึึงทำำ�ให้้มีี
ชุุมชนเข้้าร่่วมไม่่มากนััก ยัังต้้องการการประชาสััมพัันธ์์และการขยาย
ผลเพิ่่�มอีีก ส่่วนการส่่งเสริ ิมให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีบทบาท
เชิิงป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาไฟป่่า ยัังต้้องการการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ของบุุคลากร เครื่่�องมืือ และการจััดสรรงบประมาณ นอกจากนั้้�น ยัังพบ
อุุปสรรคอีีกหลายอย่่างทำำ�ให้้การแก้้ไขปััญหาไม่่บรรลุุผลเท่่าที่่�ควร ใน
บางพื้้�นที่่�ได้้รัับความร่่วมมืือน้้อย ยัังมีีการชิิงเผาก่่อนกำำ�หนด เกิิดการ
ลัักลอบเผาพื้้�นที่่�เกษตรและพื้้�นที่่�ป่า่ การเข้้าดัับไฟยัังทำำ�ได้้จำำ�กัด
ั เนื่่�องจาก
หลายพื้้�นที่่�เข้้าถึึงยากและห่่างไกล จึึงต้้องรอรอบเวลาดาวเทีียมทำำ�ให้้
การรายงานจุุดความร้้อนล่่าช้้า และมีีการปะทุุซ้ำำ��จากไฟใต้้ดิิน สิ่่�งสำำ�คััญ
จากปััญหาที่่�กล่่าวมาคืือ การขาดแรงจููงใจให้้ทุุกฝ่่ายเข้้ามาร่่วมกัันแก้้ไข
ปััญหา
บริ ิษััทฯ จึึงขอร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการผลัักดัันให้้เกิิดการแก้้
ปััญหาที่่�ต้้นทาง รวมถึึงเสริ ิมสร้้ างและสื่่�อสารความรู้้�ความเข้้าใจด้้าน
� จากมลพิิษหมอกควัันให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคมทั่่�วไปได้้ตระหนััก
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น
ถึึงผลกระทบเหล่่านี้้� ซึ่่�งการขัับเคลื่่�อนโครงการทุุกมิิติไิ ปพร้้อมกััน จะช่่วย
เป็็นแรงจููงใจให้้ชาวบ้้านเข้้ามามีีส่่วนร่่วม และเป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั ในการแก้้ไข
ปััญหาหมอกควัันอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
100

101

นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน

3.4) การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

WE SHARE

ด้้านสัังคม

ยกระดัับศัักยภาพของพนัักงานด้้วยการบริ ิหารคลัังความรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมส่่งต่่อแรงบัันดาลใจผ่่านองค์์ความรู้้�ให้้แก่่
ผู้้�คนในสัังคม โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างและส่่งมอบคุุณค่่าร่่วมกัันผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน

“พนัักงาน”

100%

100%

87%

สััดส่่วนพนัักงานที่่�ได้้รัับการ
ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่

สััดส่่วนพนัักงานที่่�ได้้รัับการ
ตั้้�งเป้้าหมายและประเมิินผล

ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อบริ ิษััทฯ

30

0

0

ชั่่�วโมง/คน/ปีี
จำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมพััฒนา
ศัักยภาพพนัักงานทั้้�งภายใน
และภายนอก

การทำำ�งาน

กรณีี

กรณีี

จำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
ถึึงขั้้�นหยุุดงานเกิิน 3 วััน
(LTIFR)

จำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิ ิตหรื ือทุุพพลภาพ

“ชุุมชนและสัังคม”

“ลููกค้้า”

ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าที่่�มีีต่่อสิินค้้าและบริ ิการ

102

กิิจกรรม

จำำ�นวนของกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ของบริ ิษััทฯ

<1%

100

2,800

จำำ�นวนของร้้อยละ
ของการแจ้้งเคลมสิินค้้า

จำำ�นวนของชั่่�วโมงทำำ�งาน
จิิตอาสาของพนัักงาน

จำำ�นวนของผู้้�คนในสัังคมที่่�ได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือผ่่าน
โครงการต่่างๆ

ชั่่�วโมง

ใดใดที่่�เป็็นการละเมิิดกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสัังคม ส่่งผลให้้ไม่่มีีเบี้้�ย
ปรัับใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�ยังั ได้้ขยายขอบเขตของการดำำ�เนิินงานด้้าน
สัังคมไปยัังคู่่�ค้า้ โดยได้้จัด
ั ทำำ�แบบประเมิินตนเองของคู่่�ค้า้ ซึ่่�งใช้้เกณฑ์์การ
พิิจารณาการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณาคััดเลืือก
คู่่�ค้้าของบริ ิษััทฯ ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�นด้้วย

การร่่วมสร้้างโอกาสการประกอบอาชีีพสู่่�ผู้้�คนในสัังคมกว่่า 10,000 ราย

บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อกระบวนการผลิิตตั้้ง� แต่่ต้้นน้ำำ�� จนถึึง
ปลายน้ำำ�� ควบคู่่� ไ ปกัั บ การส่่งเสริ ิมแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ภายใต้้ ก รอบการดำำ� เนิิ น งานและการจัั ด การห่่วงโซ่่อุุ ป ทานอย่่างรัั บ
ผิิดชอบครอบคลุุมครบทุุกมิิติิ ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมุ่่� ง เน้้ น ตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� สำำ�คัั ญ ทั้้� ง ในด้้ า นคุุ ณ ภาพของสิิ น ค้้ า และบริ กิ าร
การบริ ิหารจััดการต้้นทุุน เวลาในการปฏิิบััติิงาน และความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า ซึ่่�งผู้้�บริ ิหารและพนัักงานของบริ ิษััทฯ ถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีความสำำ�คััญ
และมีีส่่วนรัับผิิดชอบร่่วมกัับคู่่�ค้า้ ทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ผู้้�มีส่่
ี วนได้้เสีียทุุกส่่วน
ในห่่วงโซ่่อุุปทานได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

แนวปฏิิบััติิ

แนวปฎิิบััติิ

1) ปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสัังคมและชุุมชนอย่่างเคร่่งครััด
2) ทบทวนนโยบาย แผนการจััดการ และติิดตามผลการดำำ�เนิิน
งานด้้านสัังคมและชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) สนัับสนุุนการใช้้นวััตกรรมทางธุุรกิิจ เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิ ิตให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม
4) ผลัักดัันให้้การประเมิินผลกระทบต่่อสัังคมและชุุมชนเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของสายโซ่่อุุปทาน
5) เปิิดเผยข้้อมููลด้้านสัังคมและชุุมชนของบริ ิษััทฯ อย่่างถููกต้้อง
และโปร่่งใส ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
6) ให้้ ค วามรู้้�พร้้ อ มสนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมที่่� ส ร้้ า งจิิ ตสำำ�นึึ กแก่่
พนัักงาน และผู้้�คนในสัังคมให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน

การประเมิินผลกระทบ

8

99%

บริ ษั
ิ ั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ บน
รากฐานของสัังคมและชุุมชนที่่�แข็็งแรง และพร้้อมที่่�จะเติิบโตและพััฒนา
ไปด้้วยกััน จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสัังคม ซึ่่�งมิิได้้จำำ�กััด
อยู่่�เฉพาะสัังคมภายในหรื ือพนัักงานเท่่านั้้�น แต่่ยัังหมายรวมถึึงสัังคม
ภายนอก ได้้แก่่ คู่่�ค้้า ลููกค้้า ชุุมชน ตลอดจนสภาพสัังคมโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งการดููแลและปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
การพััฒนาบุุคลากรในองค์์กร การดููแลสุุขอนามััยและความปลอดภััยของ
พนัักงาน การดำำ�เนิินงานด้้านสาธารณประโยชน์์ และกระบวนการรัับข้้อ
ร้้องเรี ียนต่่างๆ อย่่างเป็็นระบบ
เบื้้�องต้้นมีีเป้้าหมายในการยกระดัับศัักยภาพของพนัักงานด้้วย
การบริ ิหารคลัังความรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเป้้าหมายระยะเพื่่�อผลััก
ดัันการจ้้างงานตำำ�แหน่่งบริ ิหารที่่�ว่่างลง ด้้วยวิ ิธีีการเลื่่�อนขั้้�นจากพนัักงาน
ภายในร้้อยละ 50 พร้้อมส่่งต่่อแรงบัันดาลใจผ่่านองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�คน
ในสัังคม โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างและส่่งมอบคุุณค่่าร่่วมกัันผ่่านช่่องทางที่่�
หลากหลายครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน และมีีเป้้าหมายระยะยาวใน

ราย

ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจข้้อกัังวลของสัังคมและ
ชุุมชน โดยพิิจารณาความเป็็นไปได้้ที่่�จะสร้้างผลกระทบทางลบจากการ
ดำำ�เนิินการของธุุรกิิจหรื ือโครงการที่่�ดำำ�เนิินงานอยู่่�ในปััจจุุบััน แผนที่่�จะ
ดำำ�เนิินการต่่อไปในอนาคต และผลกระทบต่่อวิ ิถีีชีีวิ ิตของชุุมชน ซึ่่�งพบ
ว่่าการประเมิินด้้านสัังคมไม่่มีีประเด็็นเร่่งด่่วนหรื ือส่่งผลกระทบร้้ายแรง
ต่่อบริ ิษััทฯ ที่่�ระดัับสููงสุุดในช่่วงระยะเวลาอัันใกล้้นี้้� แต่่อย่่างไรก็็ตาม ใน
� ริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางการทำำ�กิจ
ปีีนี้้บ
ิ กรรมเพื่่�อสัังคมและชุุมชน ตาม
หลัักการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่างเหมาะสมและเพีียง
พอแล้้ว และริ ิเริ่่�มการวางเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นด้้านสัังคมอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ผลการดำำ�เนิินงาน

บริ ษั
ิ ั ท ฯ ได้้ มีี ก ารติิ ด ตามและประเมิิ น การดำำ� เนิิ น งานตาม
กฎหมาย ข้้ อ กำำ�ห นด และระเบีี ย บปฏิิ บัั ติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งด้้ า นสัั ง คมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบและมีี
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามอย่่างถููกต้้อง โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ มิิได้้มีก
ี ารดำำ�เนิินงาน

นโยบายการบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน

1) ให้้ความสำำ�คััญและประกาศแนวคิิดด้้านการบริ ิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน
2) ประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบในประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
3) ระบุุเป้้าหมาย แผนงาน กลยุุทธ์์ และนโยบายสำำ�หรัับการ
บริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน
4) นำำ�แผนงานไปปฏิิบััติิ พร้้อมติิดตามผลงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
รวมถึึงวางแนวทางการแก้้ไขเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพผลงาน
5) สื่่�อสารและเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการบริ ิหารห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่าง
ยั่่�งยืืนของบริ ิษััทฯ ไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ อย่่างถููกต้้องและโปร่่งใส ผ่่าน
ช่่องทางต่่างๆ ที่่�เหมาะสม

ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ดำำ�เนิินการให้้ความรู้้�และประเมิินความ
เข้้าใจของพนัักงานในองค์์กรเกี่่�ยวกัับ “เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ในภาคธุุรกิิจ” (Sustainable Business) เพื่่�อเป็็นการสร้้ างองค์์
ความรู้้�ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ซึ่่�งครอบคลุุม
กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� และสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจถึึงการสร้้ างการเติิบโตในภาคธุุรกิิจควบคู่่�กัับการ

พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

103

� ริ ิษััทฯ ยัังได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิิบัติ
� ี ที่่�ส่่งเสริ ิมด้้านการบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนในครอบคลุุม
	ซึ่่�งในปีีนี้้บ
ั ที่่
ิ ดี
� อาทิิ การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบัติ
ในหลากหลายมิิติยิ่่
ิ ง� ขึ้้น
ั ต่่
ิ อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม การประกาศจรรยาบรรณคู่่�ค้า้ การพััฒนานวััตกรรม
ร่่วมกัับคู่่�ค้้า และการพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจเพื่่�อมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม เป็็นต้้น

5) เปิิดเผยข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงานของบริ ิษััทฯ อย่่างถููกต้้องและโปร่่งใส
6) ให้้ความรู้้�พร้้อมสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�สร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานและผู้้�คนในสัังคม ให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยรวม
7) จััดให้้มีีช่่องทางร้้องเรี ียนด้้านการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงาน เพื่่�อหาทางป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบ

การประเมิินผลกระทบ
Post-Test
ต้้องสููงกว่่า
Pre-Test

Pretest
ร้้อยละ 81

ส่่งผ่่านองค์์ความรู้้�
ผ่่าน E-Learning

Post-test
ร้้อยละ 98

ยกระดัับความรู้้�
ได้้มากขึ้้�น
ร้้อยละ 17

ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม รวมถึึงการพิิจารณา
ผลกระทบต่่อสุุขภาวะอนามััยและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานแล้้ว พบว่่าไม่่มีีความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลกระทบร้้ายแรงต่่อบริ ิษััทฯ ในช่่วงระยะเวลาอัันใกล้้นี้้� แต่่อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษััทฯ ยัังคงเฝ้้าระวัังและดำำ�เนิินการประเมิินความ
เสี่่�ยงดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับแรงให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

ผลการดำำ�เนิินงาน

1) พนัักงาน

บริ ิษััทฯ ได้้มีีการติิดตามและประเมิินการดำำ�เนิินงานตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการ
ปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยอนุุญาตให้้มีก
ี ารจััดตั้้�ง “คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ” ตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ครบทุุกหน่่วยธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการควบคุุมดููแล ปรึ ึกษา ร้้องเรี ียน และหารื ือร่่วมกัันระหว่่างบริ ิษััทฯ และ
พนัักงาน เกี่่�ยวกัับสวััสดิิการ ผลประโยชน์์ หรื ือการเปลี่่�ยนแปลงระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพนัักงาน โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ไม่่มีีการ
ดำำ�เนิินงานใดที่่�เป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและการใช้้แรงงาน ไม่่มีีการจ้้างงานเด็็กอายุุต่ำ�ำ� กว่่า 18 ปีี ส่่งผลให้้ไม่่มีีเบี้้�ยปรัับใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�
ยัังได้้ขยายขอบเขตไปยัังคู่่�ค้้า โดยใช้้เกณฑ์์การพิิจารณาการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติต่่
ิ อแรงงาน เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณา
คััดเลืือกคู่่�ค้้าของบริ ิษััทฯ ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�นด้้วย

กลไกการร้้องเรี ียนและมาตรการบรรเทาผลกระทบ

บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลไกการร้้องเรี ียนและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น จากการละเมิิดด้้านสิิทธิิมนุุษยชนหรื ือการปฏิิบััติิต่่อ
แรงงานอย่่างไม่่เป็็นธรรม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริ ิหารจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของบริ ิษััทฯ มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมผลกระทบตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทานได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีีช่่องทางให้้ผู้้�ได้้รัับผลกระทบที่่�มีค
ี วามไม่่พอใจหรื ือไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมสามารถยื่่�นร้้องทุุกข์์ผ่่านขั้้�นตอน กระบวนการ
สอบสวนและพิิจารณา กระบวนการยุุติิข้้อร้้องทุุกข์์ รวมถึึงกระบวนการเยีียวยาที่่�เป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย

นโยบายการพััฒนาศัักยภาพและความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน

นโยบายการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติต่
ิ ่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม

บริ ิษัั ทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่�งเป็็นสิิทธิิและเสรี ีภาพขั้้�นพื้้�นฐานที่่�บุุคคลพึึงมีี โดยยึึดถืือแนวปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
ลููกจ้้าง และแรงงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงงานอย่่างมีีจริ ิยธรรม เป็็นธรรม เท่่าเทีียม
ทั้้�งแรงงานไทยและแรงงานต่่างชาติิ พร้้อมให้้ความสำำ�คััญกัับการเคารพศัักดิ์์�ศรี ีความเป็็นมนุุษย์์ สิิทธิิ เสรี ีภาพ และความเสมอภาคของบุุคคล
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิเพีียงเพราะความแตกต่่างทางร่่างกาย เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา เพศ ภาษา อายุุ การศึึกษา และสถานะทางสัังคม หมายรวมถึึงสตรี ี
ผู้้�พิิการ และผู้้�ด้้อยโอกาสอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย และไม่่สนัับสนุุนการกดขี่่� ไม่่ใช้้แรงงานเด็็กที่่�อายุุไม่่ถึึงเกณฑ์์ตามกฎหมายกำำ�หนด การไม่่ใช้้แรงงานบัังคัับ
และต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ในทุุกรููปแบบ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงแรงงานทุุกคนในบริ ิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจด้้วย
� ระชุุมคณะกรรมการ
	ซึ่่�งนโยบายนี้้�ได้้รัับการอนุุมัติ
ั จ
ิ ากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และนำำ�เสนอให้้ที่่ป
บริ ิษััทพิิจารณาและรัับทราบร่่วมกัันเรี ียบร้้อยแล้้ว

แนวปฏิิบััติิ

1) ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติต่่
ิ างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติต่่
ิ อแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
2) ทบทวนนโยบาย แผนการจััดการ และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) ส่่งเสริ ิมให้้แรงงานทุุกคนได้้รัับโอกาสในการพััฒนาตนเองอย่่างเหมาะสม เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิ ิตแรงงานให้้ดีีขึ้้�น
4) ผลัักดัันให้้การประเมิินผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติต่่
ิ อแรงงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
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บริ ิษััทฯ มีีแนวคิิดและทััศนคติิในการทำำ�งานหลััก คืือ “ผสมผสานบุุคลากรเพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรตามค่่านิิยมหลัักและวััฒนธรรมการทำำ�งาน
เป็็นทีีม” โดยการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�แข็็งแกร่่ง ผ่่านค่่านิิยมองค์์กรทั้้�ง 4 ข้้อ ได้้แก่่ แรงผลัักดััน แรงบัันดาลใจ การใฝ่่เรี ียนใฝ่่รู้้� และ
ความแน่่วแน่่ที่่�เป้้าหมาย เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนมีีความพร้้อมและมุ่่�งมั่่�นพััฒนาศัักยภาพของตนเองให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจขององค์์กร
นอกจากนี้้� บริ ิษัั ทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อการฝึึกฝนและปฏิิบััติิ เพื่่�อพััฒนาความรู้้�และความสามารถของพนัักงานอยู่่�เสมอ หล่่อหลอม
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�แข็็งแรงและมีีคุุณค่่าต่่อพนัักงานทุุกคน เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นการทำำ�งานร่่วมกััน ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามอุุดมการณ์์และเป้้าหมาย
ที่่�ตั้้ง� ไว้้
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แนวปฏิิบััติิ

1) วิ ิเคราะห์์ความจำำ�เป็็นในการฝึึกอบรมจากตำำ�แหน่่งงาน เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริ ิมความก้้าวหน้้าของพนัักงาน
2) สร้้างและส่่งมอบโอกาสความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพอย่่างมั่่�นคง
3) การกำำ�หนดระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน และแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งอย่่างชััดเจน เป็็นธรรม
4) ให้้ความสำำ�คััญต่่อสภาพแวดล้้อมและความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน
5) ดููแลสวััสดิิการพนัักงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และหลัักสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติต่่
ิ อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม

สถิิติิที่่�สำำ�คััญทางด้้านการบริ ิหารงานบุุคคลเทีียบเป้้าหมาย ปีี 2564

จำำ�นวนชั่่�วโมงรวมที่่�พนัักงานเข้้าร่่วมอบรม 21,242 ชม./ปีี
จำำ�นวนชั่่�วโมงเฉลี่่�ยในการอบรมภายในของพนัักงาน 16 ชม./คน/ปีี จำำ�นวนชั่่�วโมง
เฉลี่่�ยในการอบรมภายนอกของพนัักงาน 14 ชม./คน/ปีี
คะแนนเฉลี่่�ยความพึึงพอใจของการฝึึกอบรม ร้้อยละ 87
อััตราพนัักงานที่่�ได้้รัับการปฐมนิิเทศน์์พนัักงานใหม่่ ร้้อยละ 93
อััตราพนัักงานที่่�ได้้รัับการตั้้�งเป้้าหมายการทำำ�งานด้้วยระบบ OKRs ร้้อยละ 100

เป้้าหมาย 20,000 ชม./ปีี
เป้้าหมาย 15 ชม./คน/ปีี
เป้้าหมาย 12 ชม./คน/ปีี
เป้้าหมาย ร้้อยละ 90
เป้้าหมาย ร้้อยละ 100
เป้้าหมาย ร้้อยละ 100

ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 107
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 107
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 117
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 97
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 93
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100

รวมถึึงเน้้นการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�จากภายในแบบรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เพื่่�อสร้้างคลัังความรู้้�ของบริ ิษััทฯ ให้้แข็็งแกร่่งและวััฒนธรรมแห่่งการเรี ียน
รู้้�ร่่วมกััน มุ่่�งหวัังให้้พนัักงานมีีความพร้้อมทั้้�งในเชิิงปริ ิมาณและคุุณภาพอย่่างเพีียงพอ ภายใต้้บริ ิบทของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ท้้าทายและเต็็มไปด้้วย
� ใจได้้ว่่าพนัักงานจะเติิบโตไปพร้้อมกัับบริ ิษััทฯ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
การแข่่งขัันที่่�เข้้มข้้น และเพื่่�อให้้มั่่น

โครงการ “ปลุุกไฟในตััวคุุณ ด้้วย RS Core Values”

ผลการดำำ�เนิินงาน

บริ ิษััทฯ มุ่่�งส่่งเสริ ิมการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน ผ่่านการเพิ่่�มทัักษะความรู้้�ในการปฏิิบัติ
ั งิ านที่่�มีค
ี วามหลากหลายครอบคลุุมทั้้�งหลัักสููตร
ภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถบุุคลากรให้้มีทั
ี ก
ั ษะที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบัติ
ั งิ าน สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และมีีโอกาสทาง
สายอาชีีพมากยิ่่�งขึ้้�น

วััตถุุประสงค์์ :

ระยะเวลา :

ปลุุกไฟการทำำ�งาน เน้้นย้ำำ��ค่่านิิยมองค์์กร เสริ ิมสร้้างความสััมพัันธ์์และลดช่่องว่่างระหว่่างพนัักงานด้้วยกััน
ในช่่วงที่่�ต้้องแยกทำำ�งานที่่�บ้้าน จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิ ิด-19
		
อบรมพนัักงาน วัันที่่� 22 กรกฎาคม 2564 / ประเมิินผล วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

กลุ่่�มเป้้าหมาย :

ผู้้�บริ ิหารระดัับต้้นและพนัักงาน กลุ่่�มทำำ�งานที่่�บ้้าน (WFH) จำำ�นวน 56 ท่่าน ในรููปแบบออนไลน์์

เป้้าหมายการจััดกิิจกรรม : เพื่่�อลดอััตราการลาออกของพนัักงานในช่่วง WFH ต้้องไม่่เกิินร้้อยละ 2 ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
ผลการดำำ�เนิินงาน
	ด้้านพนัักงาน :

	ด้้านบริ ิษััท :
โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ เน้้นการฝึึกอบรมด้้วยช่่องทางออนไลน์์ ผ่่านศููนย์์กลางข้้อมููลสายงานบริ ิหารบุุคลากร (PC Hub) เพื่่�อให้้พนัักงาน
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล ข่่าวสาร ประกาศ นโยบายสำำ�คััญ กิิจกรรม และการอบรมต่่างๆ ได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น

106

มีีความพึึงพอใจในการจััดกิิจกรรมร้้อยละ 100* โดยรู้้�สึึกมีีไฟในการทำำ�งาน ลดความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว
เห็็นความสำำ�คััญของการทำำ�งานเป็็นทีีม และเพิ่่�มทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการประชุุมได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น
รัักษาพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้ร้้อยละ 100* โดยไม่่มีีการลาออก พร้้อมเน้้นย้ำำ��การสื่่�อสารด้้านค่่านิิยม
องค์์กรให้้แก่่พนัักงาน แม้้อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ต้้องเว้้นระยะห่่างซึ่่�งกัันและกััน
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โครงการ “Leadership KAMIKAZE”

วััตถุุประสงค์์ :

ระยะเวลา :

สร้้างภาวะผู้้�นำำ�ให้้เกิิดแก่่พนัักงาน โดยมุ่่�งเน้้นให้้มีีความรู้้�ด้้านบทบาทความเป็็นผู้้�นำำ� การสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
การจััดลำำ�ดัับและวิ ิธีีการกระจายงาน และแนวทางการตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
		
อบรมพนัักงาน วัันที่่� 6 และ 14 ตุุลาคม 2564 / ประเมิินผล วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

กลุ่่�มเป้้าหมาย :

พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ จำำ�นวน 668 ท่่าน ในรููปแบบ Virtual Online Workshop

โครงการ “4 นิิยามที่่�แตกต่่างของ Inspiring ในแง่่มุุมของเพื่่�อนพนัักงาน RS”

Core Values หรื ือค่่านิิยมองค์์กร เป็็นเหมืือนกรอบความคิิดหลัักที่่�แสดงถึึงอััตลัักษณ์์ขององค์์กร และยัังเป็็นบรรทััดฐานในการกำำ�หนด
รากฐานหรื ือพฤติิกรรมของพนัักงาน RS GROUP ทุุกคน
	สำำ�หรัับค่่านิิยม “Inspiring แรงบัันดาลใจ” สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เรามีีแรงขัับเคลื่่�อนทั้้�งความคิิด และการกระทำำ�เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�เรา
ตั้้�งใจ มาติิดตามกัันว่่านิิยามของ Inspiring จาก 4 ตััวแทนพนัักงานชาว RS เป็็นอย่่างไรกัันบ้้าง

เป้้าหมายการจััดกิิจกรรม : เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ� เมื่่�อผ่่านโครงการแล้้ว ผู้้�เข้้าร่่วมไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 95 ต้้องได้้รัับการประเมิินจาก
หััวหน้้างานว่่าได้้รัับการยกระดัับภาวะการเป็็นผู้้�นำำ�
ผลการดำำ�เนิินงาน
	ด้้านพนัักงาน :
สามารถพััฒนาทัักษะการทำำ�งานได้้มากขึ้้�น ร้้อยละ 77* โดยมีีพฤติิกรรมในการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการจััด
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญของงาน มีีความเป็็นเจ้้าของงาน การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น เรี ียนรู้้�และแก้้ปััญหาในการทำำ�งาน
� ีในการทำำ�งาน
พััฒนาทัักษะการสื่่�อสารประสานงาน และทััศนคติิที่่ดี
	ด้้านบริ ิษััท :

สร้้างศัักยภาพของพนัักงานที่่�ร่่วมกิิจกรรมได้้มากขึ้้�นร้้อยละ 97* ได้้รัับการประเมิินจากหััวหน้้างานว่่าได้้รัับ
การยกระดัับภาวะการเป็็นผู้้�นำำ�

หมายเหตุุ * เป้้าหมายการจััดกิิจกรรมร้้อยล่่ะ 100
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คุุณสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร เคยกล่่าวว่่า “Core Values ไม่่ใช่่การท่่องจำำ� แต่่ต้้องทำำ�ให้้เป็็นนิิสััย เพราะจะทำำ�ให้้ทุุกคนมีี
ทััศนคติิ แนวคิิด และวิ ิถีีในการทำำ�งานในทิิศทางเดีียวกััน และก่่อให้้เกิิดเป็็นทีีมเวิ ิร์์คที่่�มุ่่�งไปสู่่�เป้้าหมายแห่่งความสำำ�เร็็จร่่วมกััน
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โครงการ“เรี ียนรู้้�จาก CEO”

บริ ษั
ิ ั ท ฯ ส่่งเสริ ม
ิ ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก คนผนวกเรื่่�อ งการบริ ห
ิ าร
ความเสี่่�ยงเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับค่่านิิยม
องค์์กรในด้้านใฝ่่เรี ียนใฝ่่รู้้� โดยผ่่านการบอกเล่่า แบ่่งปัันองค์์ความรู้้�จาก
ผู้้�บริ ิหารสููงสุุด ในแง่่มุุมของการทำำ�งาน การปรัับตััวในการทำำ�ธุุรกิิจ และ
การบริ ิหารองค์์กร ซึ่่�งแนวคิิดเหล่่านี้้� ยัังสามารถส่่งต่่อให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม
นำำ�ไปเป็็นแรงบัันดาลใจและประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิ ิตประจำำ�วัันได้้อีีกด้้วย

3) โอกาสของรุ่่�นใหญ่่คืือการได้้เรี ียนรู้้�จากคนรุ่่�นใหม่่

ในยุุคดิิจิิทััลแบบนี้้�มีีทั้้�งความยากลำำ�บากและโอกาสมากมาย

เช่่นกััน ถ้้ามองในมุุมธุุรกิิจ ต้้องยอมรัั บว่่าคนรุ่่� นใหญ่่ยัังไงก็็ไม่่มีีทาง
เข้้าใจพฤติิกรรมของคนยุุคนี้้�ได้้ดีหรื
ี ือลึึกพอ และความรวดเร็็วในการรัับ
รู้้�ข่่าวสารเท่่าหรื ือสิ่่�งใหม่่ๆ นวััตกรรมใหม่่ๆ ก็็คงไม่่รวดเร็็วเท่่าคนรุ่่�นใหม่่
เพราะเค้้ามีีข้้อมููลเยอะกว่่า นั่่�นก็็คืือจุุดอ่่อนของคนรุ่่�นใหญ่่ จึึงต้้องเปิิด
กว้้าง เปิิดใจ รู้้�จัักเรี ียนรู้้�และใช้้ประโยชน์์จากเด็็กรุ่่�นใหม่่มาใช้้กัับจุุดแข็็ง
ที่่�คนรุ่่�นใหญ่่มีี นั่่�นคืือเรื่่�องการวิ ิเคราะห์์สิ่่�งต่่างๆ ได้้ดีี มองสถานการณ์์
ขาดเพราะมีี ป ระสบการณ์์ อีี ก เรื่่�อ งคืื อ การตัั ด สิิ น ใจ ถ้้ า เรารู้้�จุุ ด อ่่อน
เราจะรู้้�ว่่าต้้องแก้้ยัังไง โอกาสอยู่่�ตรงไหน

4) ตกใจกัับวิ ิกฤติิโควิ ิด-19 ได้้ แต่่ต้้องไม่่เสีียขวััญ

	วิ ิกฤติิโควิ ิด-19 ที่่�ระบาดช่่วงแรกเมื่่�อปีีก่่อน มัันคืือเรื่่�องใหม่่
สำำ�หรัับทุุกคน สิ่่�งแรกที่่�อาร์์เอสทำำ�คืือคุุมค่่าใช้้จ่่าย อย่่างที่่�สองคืือสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับพนัักงาน ต้้องสื่่�อสารภายในให้้พนัักงานรู้้�ว่่าเราจะ
รัั บมืือกัับเรื่่�องนี้้�อย่่างไร ทำำ�ให้้ทุุกคนสบายใจว่่าจะไม่่มีีการปรัั บลดเงิิน

1) กล้้า Disrupt ตััวเอง ก่่อนให้้อะไรมาทำำ�ให้้สะดุุด
เราอยู่่�ในธุุรกิิจที่่�ถูก
ู ดิิสรััปต์์หนัก
ั ที่่�สุด
ุ มาตลอด ก่่อนหน้้าที่่�จะนำำ�
คำำ�ว่่าดิิสรััปต์์มาใช้้ด้้วยซ้ำำ�� เพราะว่่าธุุรกิิจเพลงเปลี่่�ยนไปตามเทคโนโลยีี
และทำำ�ให้้พฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว คุุณสุุรชััยเป็็น
คนแรกที่่�ตัด
ั สิินขายโรงงานซีีดีทิ้้
ี ง� เพราะคิิดว่่ามัันต้้องไปไม่่รอดแน่่นอน
ถ้้าไม่่รี ีบขาย มัันจะไม่่มีีมููลค่่าและกลายเป็็นเศษเหล็็กแน่่ แล้้วมัันก็็จริ ิง
อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เห็็นได้้ชััดเจนของธุุรกิิจเพลงคืือ เพลงได้้เปลี่่�ยนเป็็นการมีี
รายได้้จากการฟัังมาเป็็นการดูู มัันเป็็นยุุคของยอดวิ ิว ถ้้าเรามองให้้ทะลุุ
และมองให้้ขาดเราจะพบว่่ามัันแปลกมาก เมื่่�อก่่อนเราทำำ�เพลงให้้คน
ฟััง ถ้้าอยากฟัังต้้องเสีียเงิินซื้้�อ แต่่เดี๋๋�ยวนี้้� ไม่่ใช่่รายได้้จากการฟัังแล้้ว
มัันคืือการดููหรื ือยอดวิ ิว หลัังๆ เราถึึงเห็็นว่่าเพลงเพราะๆ ที่่�อยู่่�นานๆ ไม่่
ค่่อยมีีเหมืือนในอดีีต เพราะจุุดประสงค์์ในการทำำ�งานและการทำำ�ธุุรกิิจ
เพลงมัันต่่างไปแล้้ว

เดืือนหรื ือเลิิกจ้้าง พอมาเจอกัับการระบาดหนัักและมีีการล็็อคดาวน์์ใน
ปีีนี้้� เราจึึงมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องสุุขภาพของพนัักงานเป็็นหลััก
เพราะรอบนี้้�ระบาดหนัักมาก สิ่่�งที่่�ทำำ�คือ
ื การสื่่�อสารกัับพนัักงานเรื่่�องการ
ดููแลสุุขภาพ เรื่่�องการฉีีดวััคซีีน เรื่่�องการดููแลสุุขอนามััยต่่างๆ ในที่่�ทำำ�งาน
บวกกัับการที่่�เราลงทุุนเรื่่�องไอทีีมาหลายปีี เพื่่�อรองรัับธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ
ทำำ�ให้้เราปรัับรููปแบบในการทำำ�งานให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ได้้ไม่่ยาก

6) ก้้าวต่่อไปของอาร์์เอส

“การมองการณ์์ไกลเป็็นเรื่่�องยาก ถ้้าจะพููดว่่าอีีกสิิบปีีข้้างหน้้า
อาร์์เอสจะเป็็นยัังไง เราพููดได้้อยู่่�แล้้ว แต่่ไม่่เชื่่�อว่่าจะมีีใครมองเห็็นอีีกสิิบ
ปีีข้้างหน้้าได้้จริ ิงๆ เพราะงั้้�นเราก็็คิิดว่่าจะทำำ�ยัังไงให้้อาร์์เอสเป็็นองค์์กร
ที่่�มีีความยั่่�งยืืน สำำ�หรัับโมเดลธุุรกิิจ อาร์์เอสจะยึึดความเป็็น ‘เอนเตอร์์
เทนเมิิร์์ซ’ (Entertainmerce) เพราะเป็็นแก่่นของธุุรกิิจเรา แต่่เราจะ
ยึึดการทำำ�ธุุรกิิจแบบ ESG (Environment, Social, Governance)
ด้้วย ซึ่่�งตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�ลัังเน้้นมาก เพราะความยั่่�งยืืนนี่่�แหละที่่�จะ
ทำำ�ให้้อาร์์เอสอยู่่�ได้้ ส่่วนจะไปได้้นานแค่่ไหน จะโตเท่่าไหร่่ หรื ือจะมีีรุ่่�น
สองเข้้ามาช่่วยก็็เป็็นเรื่่�องของโอกาสและธุุรกิิจที่่�จะเจอต่่อไปในอนาคต
ซึ่่�งไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�จะคิิดวางให้้ไกลขนาดนั้้�น เพีียงแต่่หากเราสร้้ างความ
พร้้อมและสมบููรณ์์ให้้อาร์์เอสในทุุกมิิติิ ทั้้�งโครงสร้้างธุุรกิิจ โครงสร้้าง
องค์์กร คนทำำ�งาน ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีส่่
ี วนได้้เสีียครบทุุกส่่วนก็็จะตอบโจทย์์
การเป็็นองค์์กรที่่�แข็็งแรงทั้้�งทางธุุรกิิจ ทั้้�งการอยู่่�ร่่วมกัับสัังคมและทำำ�
ประโยชน์์ให้้กับ
ั สัังคมคู่่�ไปกัับการทำำ�ธุุรกิิจไปอย่่างยาวนาน เฮีียจึึงให้้ความ
� ฐานเรื่่อ
� งความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ซึ่่�งผลของมัันจะสะท้้อน
สำำ�คัญ
ั ในการปููพื้้น
และยัังประโยชน์์ในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในทุุกๆ ส่่วน”
ส่่วนหนึ่่�งของบทสััมภาษณ์์ คุุณสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร บมจ.อาร์์เอส)
จาก Optimise Magazine โดยธนาคารเกีียรติินาคิิน วัันที่่� 25 กัันยายน 2563

2) ก้้าวแรกสู่่�ความสำำ�เร็็จคืือเลืือกบ่่อให้้ถููกก่่อนจัับปลา

	สิ่่�งสำำ�คััญอย่่างแรกในการทำำ�ธุุรกิิจคืือ การไปอยู่่�ในที่่�ที่่�มีีปลา
ชุุกชุุม ส่่วนจะจัับได้้หรื ือไม่่ได้้เป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง ฉะนั้้�นเวลาสนใจธุุรกิิจอะไร
ก็็ตาม ต้้องเริ่่�มต้้นจากมองหาหรื ือวิ ิเคราะห์์เทรนด์์และโอกาสทางตลาด
ว่่าเทรนด์์ไปทางไหน ที่่�อาร์์เอสกระโดดมาทำำ�ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซหรื ืออาหาร
เสริ ิมสุุขภาพ ก็็เพราะเป็็นเทรนด์์ขาขึ้้�นของทั้้�งโลกไม่่ใช่่แค่่ประเทศไทย
และประเทศเรากำำ�ลัังเข้้าสัังคมสููงวััย อาร์์ เอสถึึงเข้้ามาสู่่�ธุุรกิิจอาหาร
เสริ ิมสุุขภาพตั้้�งแต่่เมื่่�อ 5 ปีีที่่�แล้้ว หรื ือธุุรกิิจบริ ิหารสิินทรััพย์์ สิินเชื่่�อ
รายย่่อยที่่�เราเข้้าไปจัับมืือกัับพาร์์ทเนอร์์ก็็เหมืือนกััน เรามองแล้้วว่่าเป็็น
ธุุรกิิจที่่�อยู่่�ในกระแสและยากจะถููกดิิสรััปต์์ การเกิิดขึ้้�นของดิิจิิทััลจะเป็็น
ตััวช่่วยธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้การติิดตามหนี้้�หรื ือติิดต่่อสื่่�อสารง่่ายขึ้้�น จ่่ายเงิิน
ง่่ายขึ้้�น ผ่่อนจ่่ายง่่ายขึ้้�น
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5) ปรัับตััวคืือหััวใจของธุุรกิิจ

ถ้้าจะทำำ�ธุุรกิิจคุุณต้้องมีีแพสชั่่�น (passion) มีีฝััน และมั่่�นคง
ในเป้้ า หมาย สามอย่่างนี้้� จ ะทำำ� ให้้ คุุ ณ ไม่่ยอมแพ้้ พอคุุ ณ ไม่่ยอมแพ้้
เมื่่�อเจออุุปสรรคคุุณก็็จะสามารถข้้ามผ่่านไปได้้ เวลาเจอเรื่่�องที่่�ไม่่รู้้�คุุณ
ก็็ไปหาความรู้้�ใหม่่ๆ เจอสิ่่�งใหม่่ๆ คุุณก็็ไปเรี ียนรู้้�ให้้มัันเร็็วขึ้้�น ให้้มัันไม่่
กลายเป็็นสิ่่�งใหม่่สำำ�หรัับคุุณ หััวใจสำำ�คััญมัันมีีอยู่่�แค่่นี้้� และเฮีียว่่ามัันเป็็น
เรื่่�องสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับธุุรกิิจยุุคนี้้�ด้ว้ ย ธุุรกิิจยุุคนี้้�จะอยู่่�ได้้ยั่่ง� ยืืนและแข็็งแรง

เฮีียว่่าความท้้าทายเรื่่�องเดีียวคืือการปรัับตััวได้้ดีีและเร็็วพอไหม เพราะ
� ด
หััวใจสำำ�คัญ
ั ที่่�สุด
ุ องค์์กรที่่�จะดีีที่่สุ
ุ และแข็็งแรงที่่�สุด
ุ คืือองค์์กรไหนปรัับ
� ด
ตััวได้้ดีที่่
ี สุ
ุ ใช่่ไหม คนที่่�อยู่่�รอดได้้ไม่่ใช่่คนแข็็งแรงที่่�สุด
ุ แต่่เป็็นคนปรัับ
ตััวได้้ดีีที่่�สุุด ต้้องบอกว่่ายุุคนี้้�มัันเปลี่่�ยนแปลงไปเร็็วมาก ต้้องพร้้อมจะ
เผชิิญกัับความไม่่แน่่นอนด้้วยความกล้้าและทััศนคติิที่่�สนุุกอยากเรี ียนรู้้�
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การประเมิินผลการทำำ�งานของผู้้�บริ ิหารสููงสุุด ผู้้�บริ ิหาร
ระดัับสููง และพนัักงาน

ในปีี 2564 บริ ษั
ิ ั ท ฯ มีี ก ารประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ
ผู้้�บริ ิหารและพนัักงาน ผ่่านเครื่่�องมืือในการตั้้�งเป้้าหมายและกำำ�หนด
ตััววััดผล (Objective and Key Results : OKRs) เพื่่�อให้้ผลการ
ประเมิินมีีความชััดเจน มีีความเป็็นธรรม และสามารถนำำ�ผลการประเมิิน
มาประกอบการพิิจารณาค่่าตอบแทน วิ ิเคราะห์์ และกำำ�หนดโครงสร้้าง
หลัักสููตรการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ
ให้้สามารถปรัับปรุุงและเพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงาน ให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร

1) การประเมิินผลการทำำ�งานของผู้้�บริ ิหารสููงสุุด

	หลัักเกณฑ์์ สำำ�หรัับการประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของผู้้�บริ ิหาร
สููงสุุดนั้้�น ใช้้การประเมิิน 2 แบบร่่วมกััน คืือ
• จากแบบประเมิิ น ผู้้�บริ ห
ิ ารสูู ง สุุ ด ที่่� ต ลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ง
ประเทศไทยแนะนำำ�เป็็นแนวทาง ซึ่่�งทำำ�การประเมิินปีีละ 1 ครั้้� ง โดย

การประเมิินครอบคลุุมเนื้้�อหาด้้านคุุณสมบััติิ ความรู้้� ความสามารถ
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การกำำ�กัับดููแลและติิดตามผลงาน รวมถึึงบทบาท
หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของกรรมการ และการพััฒนาตนเอง
ผลคะแนนการประเมิิน		

ระดัับดีีเยี่่�ยม

• จากเครื่่�องมืือในการตั้้�งเป้้าหมายและกำำ�หนดตััววััดผล หรื ือ
ระบบ OKRs โดยมีีการพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ รวมถึึงผล
การดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมด้้วย ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�ง
แวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับกิิจการ ซึ่่�งทำำ�การประเมิินปีีละ 2 ครั้้�ง
ผลคะแนนการประเมิิน		

อัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะผลัักดัันให้้บริ ิษััทฯ ประสบความสำำ�เร็็จได้้ในระยะ
สั้้�นและระยะยาว

การดููแลและรัักษาพนัักงาน

เพื่่�อดึึงดููดพนัักงานทีีมีศั
ี ก
ั ยภาพร่่วมงานกัับบริ ิษััทฯ ในระยะยาว
บริ ิษััทได้้ดำำ�เนิินการผ่่าน 3 แนวคิิด ดัังนี้้�

ระดัับดีีเยี่่�ยม

กระบวนการประเมิิน โดยผู้้�บริ ิหารสููงสุุดมีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
ตัั ว ชี้้� วัั ด ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� ชัั ด เจนตั้้� ง แต่่ต้้ น ปีี ร่่ วมกัั บ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิ จ ารณาค่่าตอบแทน จากนั้้� น คณะกรรมการสรรหาและ
พิิ จ ารณาค่่าตอบแทนในส่่วนที่่� เ ป็็ น กรรมการอิิ ส ระเท่่านั้้� น จะทำำ� การ
ประเมิินผล และรายงานให้้คณะกรรมการบริ ิษััททราบ เกี่่�ยวกัับเกณฑ์์ที่่�
� จริ ิงจะนำำ�มาเปรี ียบ
ใช้้ในการประเมิิน และเมื่่�อมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้น
เทีียบกัับเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้ ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่เป็็นตััวเงิิน เพื่่�อนำำ�มา
พิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�บริ ิหารสููงสุุดทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวต่่อไป

2) การประเมิินผลการทำำ�งานของผู้้�บริ ิหารระดัับสููง และพนัักงาน

	หลัักเกณฑ์์ สำำ�หรัับการประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของผู้้�บริ ิหาร
ระดัับสููงและพนัักงานนั้้�น ใช้้การประเมิินผลการทำำ�งานด้้วยระบบ OKRs
ซึ่่�งการตั้้�งเป้้าหมายเป็็นไปตามหลััก SMART คืือ เฉพาะเจาะจง วััดผล

สำำ�เร็็จได้้ ทำำ�ได้้จริ ิง สอดคล้้องกัับเป้้าหมายทีีมและบริ ิษััทฯ และมีีกำำ�หนด
ระยะเวลาที่่�แน่่นอน โดยมีีการตั้้�งเป้้าหมายและการประเมิินผลการทำำ�งาน
ปีีละ 2 ครั้้�ง ใช้้การประเมิิน 2 แบบร่่วมกััน คืือ การประเมิินด้้านผลงาน
แบ่่งเป็็นระดัับ 1 – 5 และ การประเมิินด้้านค่่านิิยมองค์์กร แบ่่งเป็็นระดัับ
A-C
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กระบวนการประเมิิน โดยผู้้�บริ ิหารระดัับสููงและพนัักงานพููด
คุุยกัับหััวหน้้างานถึึงสถานการณ์์ ความคืืบหน้้า ปััญหาที่่�พบ ข้้อตกลง
ข้้อเสนอแนะ และความสำำ�เร็็จในการทำำ�งานช่่วงครึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา จากนั้้�น
ทำำ�งานตั้้�งเป้้าหมายตามที่่�ได้้ตกลงกัับหััวหน้้างานและทำำ�การบัันทึึกใน
ระบบ และเมื่่�อครบกำำ�หนด ทุุกคนต้้องทำำ�การบัันทึึกผลการทำำ�งานที่่�เกิิด
� จริ ิงในระบบให้้ครบถ้้วน จากนั้้�นฝ่่ายบุุคคลจะทำำ�การเปรี ียบเทีียบและ
ขึ้้น
จััดอัันดัับระหว่่างพนัักงานกลุ่่�มเดีียวกััน ซึ่่�งผลการประเมิินนี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การ
พิิจารณาค่่าตอบแทน รวมถึึงการนำำ�ไปวิ ิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดโครงสร้้าง
การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในระดัับความยั่่�งยืืนต่่อไป
	ทั้้�งนี้้�ผลสรุุ ปการประเมิินของผู้้�บริ ิหารสููงสุุด ผู้้�บริ ิหารระดัับ
สููง และพนัักงาน จะได้้รัับการรวบรวมและรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริ ิษััท เพื่่�อพิิจารณาให้้แนวทางในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ต่่อไปในอนาคต โดยบริ ิษัั ทฯ ทำำ�การประเมิินความสำำ�เร็็จในการทำำ�งาน
และมีีการทบทวนผลงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนสามารถ
ปรัั บแผนการทำำ�งานได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งหััวหน้้างานยัังสามารถ
ร่่วมแก้้ปััญหาได้้อย่่างทัันท่่วงทีี เพื่่�อให้้มีีผลการทำำ�งานที่่�บรรลุุเป้้าหมาย

1) ลงทุุนกัับชีีวิ ิตความเป็็นอยู่่� สวััสดิิการ และ well-being
ของพนัักงาน จากผลสำำ�รวจพบว่่า สิ่่�งที่่�เป็็นปััจจััยอัันดัับต้้นๆ ที่่�มีีผล
ต่่อการอยากอยู่่�ร่่ วมงานในระยะยาว คืือการได้้ทำำ�งานที่่�ส่่งเสริ ิมเรื่่�อง
work-life-balance ในการใช้้ชีีวิ ิต มีีความยืืดหยุ่่�น มีีวััฒนธรรมที่่�
ส่่งเสริ ิมให้้ พ วกเขาได้้ เ ป็็ น ตัั ว ของตัั ว เอง รวมทั้้� ง สวัั ส ดิิ ก ารอย่่างการ
Learning and Development Program ต่่างๆ และการมีีโอกาสได้้
ทำำ�งานอาสาเพื่่�อสัังคม ซึ่่�งเราเองก็็มองว่่าสถานการณ์์โควิ ิด-19 คืือส่่วน
สำำ�คััญที่่�เสริ ิมให้้แนวคิิดเหล่่านี้้�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะความยืืดหยุ่่�นใน
การทำำ�งานที่่�ยัังสามารถรัักษาสมดุุลในการใช้้ชีีวิ ิต ไม่่ต้้องทุ่่�มเทเวลาให้้
กัับการทำำ�งานมากเกิินไป รวมทั้้�งการได้้มีีส่่วนในการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิ ิดในแง่่มุุมต่่างๆ เพื่่�อให้้รู้้�สึึกถึึงการมีี
คุุณค่่าในตััวเอง

2) ให้้ความสำำ�คััญกัับค่่านิิยมขององค์์กรและพนัักงาน จาก
การสำำ�รวจพบว่่า พนัักงาน 71% ให้้ความสำำ�คััญในการพิิจารณาเรื่่�อง
Mission และ Values ขององค์์กร และ 39% คิิดจะลาออกหากองค์์กร
ให้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ขััดต่่อคุุณค่่าในตััวของเขาเอง ดัังนั้้�น การมีีค่่านิิยมของ
องค์์กรที่่�ชัด
ั เจน และสื่่�อสารไปยัังพนัักงานนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�คัด
ั เลืือก จะช่่วย
ให้้ได้้คนที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งค่่านิิยมเหล่่านั้้�นยัังควรนำำ�มาใช้้อย่่างชััดเจนใน
การทำำ�งาน เพื่่�อดึึงดููดและรัักษาคนเหล่่านั้้�นไว้้ให้้ได้้นานที่่�สุุด
3) สร้้างความรู้้�สึึกในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร หากพนัักงาน
รู้้�สึึกว่่าพวกเขาสามารถทำำ�งานอย่่างเป็็นตััวเองได้้จริ ิงๆ รู้้�สึึกว่่าอยู่่�ถูก
ู ที่่�ถูก
ู
ทาง มีีความปลอดภััยและไม่่มีีความกัังวลว่่าจะถููกปฏิิบััติิอย่่างแตกต่่าง
ก็็จะส่่งผลให้้ Performance และการอยู่่�ร่่วมกัันกัับองค์์กรเป็็นไปได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น
จากแนวคิิดทั้้�ง 3 ข้้อข้้างต้้น เป็็นสิ่่�งที่่�บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ
ทั้้�งความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน ที่่�ทางองค์์กรเองก็็ให้้ความร่่วมมืือกัับ

ภาครััฐในการทำำ�งานแบบ WFH ในช่่วงสถานการณ์์โควิ ิด-19 นอกจาก
เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงในการรัับเชื้้�อจากการเดิินทางให้้กัับพนัักงาน
แล้้ว การลดเวลาเดิินทางยัังทำำ�ให้้พนัักงานสามารถบริ ิหารจััดการเวลา
ในการทำำ�งานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น พร้้อมทั้้�งได้้นำำ�เอาเทคโนโลยีีต่่างๆ มาปรัับใช้้
เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพ รวมไปจนถึึงการทำำ�กิิจกรรม
เพื่่�อสัังคมกัับชุุมชมโดยรอบในพื้้�นที่่�เขตจตุุจัักรที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์ในครั้้�งนี้้� และเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมทั้้�งในส่่วน
ของการบริ ิจาคและการลงพื้้�นที่่�ในฐานะจิิตอาสา เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าในการ
ทำำ�งานและการมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�นอาร์์เอสยัังมีีค่่านิิยมองค์์กรที่่�ชััดเจนที่่�พนัักงาน
ทุุกคนได้้ยึึดเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติ
ั ิ เพื่่�อการทำำ�งานที่่�เป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน และมองเห็็นจุุดมุ่่�งหมายขององค์์กรในแบบเดีียวกััน โดยมีีการ
สื่่�อสารและวััดผลอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นรูู ปธรรม รวมทั้้�งการเปิิด
รัับและให้้โอกาสในการทำำ�งานร่่วมกัับทุุกเพศ วััย และทุุกเชื้้�อชาติิ โดย
ไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งยัังไม่่มีีการแบ่่งแยกลำำ�ดัับความสำำ�คััญไม่่ว่่าจะ
เป็็นพนัักงานในระดัับไหนก็็ตาม นอกจากนี้้� ยัังมีีสวััสดิิการจากองค์์กร
ที่่� ดีี แ ละการดูู แ ลพนัั ก งานอย่่างมีี ม าตรฐาน เพื่่� อ ให้้ ก ารร่่วมงานกัั บ
อาร์์ เ อสนั้้�น ได้้สร้้ างทั้้�งความมั่่�น ใจและความสุุขในการทำำ�งาน ซึ่่�งเป็็ น
แนวทางการดููแลรัักษาพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพให้้อยู่่�ร่่วมงานกัับองค์์กรได้้
อย่่างยาวนาน

การเสริ ิมสร้้างความพึึงพอใจและความผููกพัันของพนัักงาน

บริ ิษัั ทฯ สนัับสนุุนให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานทุุกภาค
ส่่วน ผ่่านการดำำ�เนิินกิิจกรรมรููปแบบต่่างๆ ของบริ ิษััทฯ โดยมีีพนัักงาน
ร้้อยละ 100 นำำ�หลัักการค่่านิิยมองค์์กรไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
อย่่างเป็็นรููปธรรม แล้้วยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานแสดงความคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อนำำ�มาพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นไป

แนวปฏิิบััติิ

1) Motivation Feedback คำำ�ชมดีีๆ ที่่�สร้้างแรงบัันดาลใจ
ที่่�สามารถนำำ�ไปพััฒนาปรัับปรุุงได้้ ถืือเป็็นอีีกของขวััญดีีๆ ที่่�ทำำ�ให้้ทีม
ี งาน
รู้้�สึึกมีีแรงผลัักดัันและรู้้�ว่่าตััวเองต้้องพััฒนาตรงไหนอย่่างไรต่่อไป
2) Time is a Gift เวลาคืือของขวััญที่่�มีีค่่า ด้้วยการเคารพ
เวลาส่่วนตััว เพื่่�อให้้พนัักงานมีีเวลาพัักผ่่อนอย่่างเต็็มที่่� มีีคุุณภาพ
3) New Opportunities เปิิดโอกาสให้้ได้้ลองทำำ�อะไรใหม่่ๆ
พนัักงานจะรู้้�สึึกว่่าองค์์กรของเปิิดกว้้างและช่่วยให้้พวกเขาได้้ทำำ�อะไรที่่�
ท้้าทายขึ้้�นพร้้อมพััฒนาตััวเองให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม
4) Backup & Support เป็็นกำำ�ลัังหลัักคอยสนัับสนุุนทีีม
การสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อกัันและคอยสนัับสนุุนกัันและกัันเช่่นนี้้�จะ
ทำำ�ให้้พนัักงานรู้้�สึึกว่่ากำำ�ลัังทำำ�งานที่่�เดิินหน้้าไปพร้้อมกััน

5) Personalized Gifts มอบของขวััญที่่�ดีีต่่อใจให้้พนัักงาน
การออกแบบกิิจกรรมและพื้้�นที่่�พัักผ่่อน ให้้พนัักงานได้้อยู่่�ร่่วมกัันอย่่าง
ไม่่เป็็นทางการ และสานสััมพัันธ์์ระหว่่างพนัักงานด้้วยกัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ผลการดำำ�เนิินงาน

	ปีี 2564 ยัังคงอยู่่�ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
โควิ ิด-19 บริ ิษัั ทฯ จึึงนำำ�ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงานประจำำ�
ทั่่�วทั้้�งบริ ิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2563 มาพััฒนาและต่่อยอดโครงการต่่างๆ โดย
มีีเป้้าหมายที่่�ร้้อยละ 80 ซึ่่�งได้้รัับคะแนนเฉลี่่�ยที่่�ร้้อยละ 80 ตามที่่�ได้้ตั้้ง�
เป้้าหมายไว้้ จึึงทำำ�การแจ้้งผลการสำำ�รวจข้้างต้้นผ่่านการส่่งอีีเมลไปยััง
หััวหน้้างาน และแจ้้งต่่อพนัักงานทั่่�วทั้้�งบริ ิษััทฯ

และเมื่่�อนำำ�ผลสำำ�รวจมาทำำ�การวิ ิเคราะห์์แล้้ว พบว่่าด้้านการ
จััดการโครงสร้้างองค์์กรเป็็นส่่วนที่่�สำำ�คัญ
ั และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ของบริ ิษััทฯ จึึงได้้ผลัักดัันให้้พััฒนางานด้้าน “การบริ ิหารจััดการองค์์กร
ยุุคใหม่่” เพื่่�อยกระดัับความเข้้าใจและเสริ ิมสร้้างให้้เกิิดความผููกพัันของ
พนัักงานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งแล้้วเสร็็จในปีี 2563 และต่่อมาในปีี 2564 จึึงมีี
แผนปรัับปรุุ งส่่วนที่่�ได้้รัับคะแนนความพึึงพอใจรองลงมา นั่่�นคืือ “การ
จััดสวััสดิิการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น” โดยได้้ทำำ�การเพิ่่�ม
เติิมส่่วนของห้้องออกกำำ�ลัังกาย ร้้านสะดวกซื้้�อ และปรัับปรุุงในส่่วนของ
ที่่�จอดรถ ศููนย์์อาหาร และอุุปกรณ์์ในการทำำ�งาน เป็็นต้้น

อััตราการลาออกของพนัักงานประจำำ�
ปีี

จำำ�นวน
พนัักงาน (คน)

ลาออก
(คน)

คิิดเป็็น
(ร้้อยละ)

2564
2563
2562

1,008
1,036
1,073

216
125
218

21.43
12.07
20.32

	อััตราการลาออกยัังคงอยู่่�ในระดัับที่่�สููง เป็็นผลมาจากการปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และการปรัับตััวเพื่่�อให้้สอด
รัับกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัน
ั ซึ่่�งการลาออกส่่วนใหญ่่เป็็นการลาออกของ
พนัักงานในระดัับปฏิิบััติิการ จึึงไม่่กระทบต่่อโครงสร้้างการบริ ิหารและ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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สวััสดิิการ และสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ สำำ�หรัับพนัักงาน
อาร์์เอส “Benefits & Perks”

4) สวััสดิิการเงิินกู้้�เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยกัับธนาคาร
	ที่่�อยู่่�อาศััย เป็็น 1 ในปััจจััย 4 ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิ ิต บริ ิษััทฯ
และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ได้้ทำำ�ข้อ
้ ตกลงร่่วมกัันในการจััดสวััสดิิการ
เงิินกู้้�เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่�อให้้พนัักงานที่่�ประสงค์์จะซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยเป็็นของ
ตนเอง สามารถขอวงเงิินกู้้�กัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ โดยพนัักงาน
จะได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ยและได้้วงเงิินกู้้�เป็็นกรณีีพิิเศษ
“Life@RS”
บริ ิษััทฯ ได้้ทำำ�การพััฒนาเว็็บไซต์์ www.rs.co.th เพื่่�อขยาย
ช่่องทางการสื่่�อสารและนำำ�เสนอข้้อมููลด้้านวััฒนธรรมองค์์กรเส้้นทางการ
พััฒนาตนเอง สิิทธิิประโยชน์์ สิิทธิิพิิเศษสำำ�หรัับพนัักงาน บทความสร้้าง
แรงบัันดาลใจจากประสบการณ์์ทำำ�งานของพนัักงานอาร์์ เอส รวมถึึง
ประกาศตำำ�แหน่่งงานที่่�เปิิดรัับสมััครให้้แก่่สาธารณชน และผู้้�สนใจร่่วม
� โดย
งานกัับอาร์์เอส สามารถอััพเดทข้้อมููลต่่างๆ ได้้ง่่ายและสะดวกยิ่่�งขึ้้น
คลิิกเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ และดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ตลอดเวลา

บริ ิษัั ทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและใส่่ใจในคุุณภาพชีีวิ ิตของ
พนัั ก งานทุุ ก คน จึึงตอบแทนการทำำ� งานอย่่างเต็็ ม ความสามารถของ
พนัักงาน ด้้วยการมอบสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ โดยเริ่่�มต้้น
ด้้วยรายละเอีียดข้้อมููลสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ 4 หััวข้้อ ดัังนี้้�

1) กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ (PROVIDENT FUND)

บริ ิษัั ทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการออมเพื่่�อเป็็ นหลััก
ประกัันให้้กับ
ั พนัักงาน จึึงได้้จัด
ั ตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้พนัักงานออม
เงิินโดยนำำ�ส่่งเงิินสะสมในแต่่ละเดืือนได้้โดยสมััครใจ และบริ ิษััทฯ ได้้ร่่วม
สมทบเงิินออมตามหลัักเกณฑ์์ของกองทุุนฯ เช่่นกััน โดยกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพนี้้�นอกจากจะเป็็นหลัักประกัันการออมแล้้ว ยัังเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การลดหย่่อนภาษีีสำำ�หรัับพนัักงานอีีกด้้วย หากพนัักงานลาออกจะได้้รัับ
เงิินออมจากกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในกอง
ทุุนฯ

2) ประกัันสุุขภาพ และประกัันชีีวิ ิต

พนัักงานบริ ิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33 จะได้้รัับ
การดููแลด้้านสวััสดิิการจากประกัันสัังคมตามกฎหมายนั้้�น อาจยัังไม่่เพีียง
พอสำำ�หรัับการใช้้ชีีวิ ิตในยุุคปััจจุุบััน บริ ิษัั ทฯ จึึงจััดให้้มีีประกัันสุุขภาพ
สำำ�หรัับพนัักงานตามระดัับตำำ�แหน่่งงาน โดยครอบคลุุมผลประโยชน์์การ
รัักษาพยาบาล ทั้้�งกรณีีผู้้�ป่่วยนอก ผู้้�ป่่วยใน การเสีียชีีวิ ิต รวมถึึงการฉีีด
วััคซีีนป้้องกัันโควิ ิด-19
3) สวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือจากบริ ิษััท
บริ ิษัั ทฯ ให้้การดููแลพนัักงานเปรี ียบเสมืือนคนในครอบครัั ว
เดีียวกััน จึึงได้้จััดสวััสดิิการให้้เงิินช่่วยเหลืือพนัักงานในกรณีีดัังนี้้�
• เงิินช่่วยเหลืือในรููปแบบกระเช้้าเยี่่�ยมไข้้ เมื่่�อพนัักงานเจ็็บป่่วย
และเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
• เงิินช่่วยเหลืือพิิธีีฌาปนกิิจจากการสููญเสีีย บิิดา มารดา สามีี
ภรรยา บุุตร ธิิดา ที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายถึึงแก่่กรรม
• เงิินช่่วยเหลืืองานมงคลสมรสของพนัักงาน
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นโยบายสุุขภาวะและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน

สถิิติิที่่�สำำ�คััญทางด้้านสุุขภาวะและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน เทีียบเป้้าหมาย ปีี 2564
อััตราพนัักงานใหม่่ที่่�ตรวจสุุขภาพก่่อนการเริ่่�มงาน ร้้อยละ 100
เป้้าหมาย ร้้อยละ 100
อััตราพนัักงานประจำำ�ที่่�ได้้รัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ร้้อยละ 100
เป้้าหมาย ร้้อยละ 100
จำำ�นวนพนัักงานเสีียชีีวิ ิตจากการปฏิิบััติิงาน 0 ราย
เป้้าหมาย 0 ราย
จำำ�นวนพนัักงานบาดเจ็็บถึึงขั้้�นทุุพพลภาพ 0 ราย
เป้้าหมาย 0 ราย
จำำ�นวนพนัักงานที่่�บาดเจ็็บถึึงขั้้�นสููญเสีียอวััยวะบางส่่วน 0 ราย
เป้้าหมาย 0 ราย
อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR) ร้้อยละ 0
เป้้าหมาย 0 ราย

ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100

ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

บริ ิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสุุขภาพ และความปลอดภััยพนัักงานเป็็นหนึ่่�งปััจจััยหลัักซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของความพร้้อมในการทำำ�งานสู่่�
ความสํําเร็็จ จึึงได้้ยกระดัับการจััดการการด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ทั้้�งความปลอดภััยส่่วนบุุคคล และความ
ปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยในทุุกกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นต้้องได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงจากผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถอย่่างรอบคอบ
พร้้อมกำำ�หนดมาตรการการควบคุุมป้้องกัันที่่�เหมาะสม รวมถึึงติิดตามการดำำ�เนิินการอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อป้้องกัันการสููญเสีียหรื ือผลกระทบต่่อพนัักงาน
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แนวปฏิิบััติิ

1) บริ ิษัั ทฯ ถืือว่่าความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางานเป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับที่่�จะร่่วมมืือกััน
ปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยของทั้้�งตนเองและผู้้�อื่่�น
2) เสริ ิมสร้้างให้้พนัักงานทุุกคนมีีความรู้้� มีีจิตสํํ
ิ านึึกที่่�ดีใี นการปฏิิบัติ
ั งิ านเพี่่�อให้้เกิิดความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทํํางานที่่�ดีี
3) ส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน และวิ ิธีีการปฏิิบััติิงานที่่�ปลอดภััยตลอดจนการใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกััน
อัันตรายส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสมรวมถึึงการรัักษาไว้้ซึ่่�งสุุขภาพอนามััยที่่�ดีีของพนัักงานทุุกคน
4) สนัับสนุุนและส่่งเสริ ิมกิิจกรรม ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน เพื่่�อให้้เกิิดผลในทางปฏิิบััติิกัับทุุก
ฝ่่ายอย่่างเหมาะสมที่่�สุุด
5) พนัักงานระดัับบัังคัับบััญชาทุุกคนต้้องมีีหน้้าที่่�ดููแลและรัับผิิดชอบด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน
ของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบโดยเคร่่งครััด
6) มีีการติิดตามและประเมิินผลการดํําเนิินงานตามนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน เพื่่�อให้้เกิิดการ
ปฏิิบััติิอย่่างจริ ิงจััง และเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดตามข้้อบัังคัับ และมาตรฐานความปลอดภััยในการทํํางาน

การประเมิินผลกระทบ

บริ ิษัั ทฯ มีีการประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบทางด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอน
ปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และยัังได้้ขยายขอบเขตไปยัังพนัักงานของคู่่�ค้้ารวม โดยมีีการติิดตามและตรวจสอบการปฎิิบััติิต่่อพนัักงานของคู่่�ค้้า
ด้้านการผลิิต การจััดเก็็บ การขนส่่ง และการซ่่อมบำำ�รุุง โดยได้้จััดทำำ�แบบประเมิินตนเองของคู่่�ค้้าซึ่่�งใช้้เกณฑ์์ดัังกล่่าวในการพิิจารณาคััดเลืือกคู่่�ค้้า
ของบริ ิษััทฯ ร่่วมกัับเกณฑ์์อื่่�นด้้วย

ผลการดำำ�เนิินงาน

บริ ิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการ
บริ ิหารและการจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน พ.ศ.2549 ลงวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2549 โดยจะมีีการจััด
ประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�บริ ิหารเป็็นตััวแทนฝ่่ายนายจ้้างและตััวแทนพนัักงานเป็็นตััวแทนฝ่่ายลููกจ้้าง เพื่่�อพิิจารณานโยบาย และแผน
งานความปลอดภััยในการทํํางาน เพื่่�อป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุ สํําหรัับลููกจ้้างและบุุคคลภายนอกที่่�เข้้ามาปฏิิบัติ
ั งิ าน รวมทั้้�งส่่งเสริ ิมสนัับสนุุน
กิิจกรรม และการอบรมด้้านความปลอดภััยฯ
แต่่เนื่่�องจากปีี 2564 เป็็นช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิ ิด-19 ทางบริ ิษัั ทฯ จึึงได้้เลื่่�อนการจััดกิิจกรรมอบรมหลัักสููตรด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และ กิิจกรรมการฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและการฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี โดยมีีแผนการที่่�
จะจััดอีีกครั้้�งในช่่วงไตรมาส 1 ของปีี 2565 ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ปลอดภััยเพีียงพอ
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“อบรมหลัักสููตรด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน”

บริ ิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน โดยทางฝ่่ายบริ ิหารและจััดการสิินทรััพย์์ อาคารสำำ�นัักงาน ดำำ�เนิินการจััดอบรม
หลัักสููตรดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�อบรมมีีความรู้้�ความเข้้าใจ และมีีบทบาทในด้้านความร่่วมมืือของเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน หารื ือร่่วมกััน
ในการดำำ�เนิินงาน และหาแนวทางเพื่่�อก่่อให้้เกิิดความปลอดภััยในการทำำ�งาน ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริ ิหารและจััดการ
ด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน พ.ศ. 2549 โดยมีีวิ ิทยากรจากสมาคมส่่งเสริ ิมความปลอดภััยและอนามััยใน
การทำำ�งาน (ประเทศไทย) ในพระราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี ี ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงาน
อบรมที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนโดยกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน ซึ่่�งเนื้้�อหาในการอบรมครั้้�งนี้้�ประกอบไปด้้วยการทดสอบก่่อนการอบรม การให้้ความ
รู้้� การเข้้ากลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน และการทดสอบหลัังการอบรม
หลัักสููตร/ชั่่�วโมงอบรม
จป.ระดัับหััวหน้้างาน / อบรม 12 ชั่่�วโมง
จป.ระดัับบริ ิหาร / อบรม 12 ชั่่�วโมง
พรบ.คปภ.สำำ�หรัับลููกจ้้าง / อบรม 6 ชั่่�วโมง
ดัับเพลิิงขั้้�นต้้นและซ้้อมอพยพหนีีไฟ / ประจำำ�ปีี

เป้้าหมาย

จำำ�นวนคน

ระดับหัวหน้างาน
ระดับบร ิหาร
พนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน

36
12
160
60

� ัดอบรม
วัันที่่จั
19-20/10/2563
3-4/11/2563
16-19/11/2563
18/12/2563

“การฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและการฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟ”

ในปีี 2563 เป็็นปีีแรก ที่่�บริ ิษััทฯ ได้้ทำำ�การย้้ายสำำ�นัักงานใหญ่่มายัังสถานที่่�ตั้้ง� แห่่งใหม่่ จึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญและเร่่งดำำ�เนิินการด้้านความ
ปลอดภััยให้้เกิิดขึ้้�นโดยเร็็วที่่�สุุด เนื่่�องจากเรื่่�องนี้้�มีีผลกระทบต่่อชีีวิ ิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน บริ ิษััทฯ โดยฝ่่ายบริ ิหารอาคารและวิ ิศวกรรม ร่่วม
กัับฝ่่ายบริ ิหารและจััดการสิินทรััพย์์ อาคารสำำ�นัักงาน ได้้จััดการอบรมหลัักสููตร “ดัับเพลิิงขั้้�นต้้น การฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟ
ประจำำ�ปีี 2563” ในวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อให้้ผู้้�อบรมมีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานที่่�ดีี และได้้รัับการฝึึกอบรมความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริ ิหารจััดการและดำำ�เนิินการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย พ.ศ.2555 ลงวัันที่่� 7 ธัันวาคม 2555 ข้้อ 30 กำำ�หนดให้้
นายจ้้างจััดให้้ลููกจ้้างทุุกคนฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟพร้้อมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�ให้้ลููกจ้้างของนายจ้้างทุุกรายที่่�ทำำ�งานอยู่่�
ภายในอาคารเดีียวกััน และในวัันและเวลาเดีียวกัันทำำ�การฝึึกโดยพร้้อมกััน โดยการจััดอบรมในครั้้�งนี้้� มีีวิ ิทยากรจาก สถานีีดัับเพลิิงและกู้้�ภััยบางเขน
เป็็นผู้้�ฝึึกอบรม ซึ่่�งเนื้้�อหาในการอบรมครอบคลุุมทั้้�งการอบรมดัับเพลิิงขั้้�นต้้น และซ้้อมอพยพหนีีไฟ

6) หลีีกเลี่่�ยงการเดิินทางข้้ามจัังหวััด และการเดิินทางไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดการติิดเชื้้�อโรค
� อ
7) กรณีีที่่ต้
้ งกัักตััวตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์หรื ือได้้รัับการยืืนยัันว่่าติิดเชื้้�อโรคโควิ ิด-19 ให้้พนัักงานหยุุดงานทัันทีี แจ้้งให้้ผู้้�บังั คัับบััญชา
และ ฝ่่าย People Culture ทราบ และให้้ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์อย่่างเคร่่งครััด
8) ให้้หัวั หน้้างานจััดการทำำ�งานแบบใหม่่ เช่่น การทำำ�งานจากที่่�พัก
ั การสลัับวััน เวลา การเข้้าออกงาน การทำำ�งานแบบพัักค้้างคืืนที่่�สำำ�นัก
ั งาน
โดยให้้ BU Head มีีอำำ�นาจเด็็ดขาดในการอนุุมัติ
ั ก
ิ ารบริ ิหารจััดการทีีมงานในช่่วงนี้้� โดยไม่่ให้้มีผ
ี ลกระทบกัับธุุรกิิจ และให้้แจ้้งฝ่่าย People Culture
เพื่่�อทราบและบัันทึึกในระบบด้้วย
9) ขอให้้งดเว้้นการต้้อนรัับแขก (Visitors) หากต้้องมีีการจััดประชุุม ขอให้้เป็็นการจััดประชุุมแบบ Conference call meeting เท่่านั้้�น
ทั้้�งกัับบุุคลากรในบริ ิษััทฯและบริ ิษััทคู่่�ค้้า (Suppliers, Partners) รวมทั้้�งการนััดสััมภาษณ์์ และงดการสมััครงานแบบ walk-in

ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ และความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล

สถิิติิสำำ�คััญทางด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ และความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล เทีียบเป้้าหมาย ปีี 2564
อััตราพนัักงานที่่�ได้้รัับการอบรมและวััดความเข้้าใจด้้านไซเบอร์์ ร้้อยละ 56
เป้้าหมาย ร้้อยละ 100
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 56
จำำ�นวนการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคล 0 ครั้้�ง
เป้้าหมาย 0 ครั้้�ง
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
จำำ�นวนการร้้องเรี ียนด้้านการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากลููกค้้า 0 ครั้้�ง
เป้้าหมาย 0 ราย
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
จำำ�นวนการร้้องเรี ียนด้้านการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากพนัักงาน 0 ครั้้�ง
เป้้าหมาย 0 ราย
ความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100

การจััดการโครงสร้้างองค์์กรเพื่่�อความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศประเภทต่่าง ๆ เป็็นหััวใจที่่�สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ทั้้�งเพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลของลููกค้้าและคู่่�ค้า้ บริ ิหาร
จััดการการออกอากาศทั้้�งโทรทััศน์์และวิ ิทยุุ การให้้บริ ิการขายผ่่านทางโทรศััพท์์ การจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์ รวมทั้้�งการจััดทำำ�ข้อ
้ มููลทางการ
เงิินของบริ ิษััทฯ เป็็นต้้น จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการบริ ิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศและมีีการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
ให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

� ำ�งาน
แผนการจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ในกรณีีการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 ในสถานที่่ทำ

บริ ิษััทฯ จึึงขอเน้้นย้ำำ��ให้้พนัักงานทุุกท่่านปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันของบริ ิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามแผนการจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริ ิษัั ทฯ จะสามารถดำำ�เนิินงานต่่อไปได้้แม้้จะประสบกัับสถานการณ์์วิ ิกฤติิต่่างๆ และถืือเป็็นการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
โควิ ิด-19 ในสถานที่่�ทำำ�งานอีีกด้้วย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) บริ ิษััทฯกำำ�หนดให้้มีีจุุดคััดกรองเข้้าสถานที่่�ทำำ�งาน โดยการวััดอุุณหภููมิิร่่างกาย และไม่่อนุุญาตให้้พนัักงานหรื ือผู้้�มาติิดต่่อที่่�มีีอุุณหภููมิิ
ร่่างกายสููงกว่่า 37.5 องศา เข้้าสถานที่่�ทำำ�งาน
2) เว้้นระยะห่่างระหว่่างกัันประมาณ 1-2 เมตร และไม่่จัับกลุ่่�มรวมตััวกััน หลีีกเลี่่�ยงการไปในสถานที่่�แออััดและไม่่นั่่�งรวมกลุ่่�มระหว่่างพััก
รัับประทานอาหาร
3) สวมหน้้ากากผ้้าหรื ือหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา เมื่่�อเข้้าอาคารหรื ือสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน เข้้าลิิฟท์์ และขณะที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น
4) ล้้างมืือด้้วยน้ำำ��กัับสบู่่� หรื ือเจลแอลกอฮอล์์ทัันทีีที่่�ถึึงที่่�ทำำ�งาน
5) หากพบว่่ามีีไข้้ให้้พนัักงานแจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชา และไปพบแพทย์์เพื่่�อทำำ�การตรวจรัักษาทัันทีี ไม่่ให้้เข้้ามาในสถานที่่�ทำำ�งาน
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บริ ิษััทฯ ในฐานะผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�คััญใน
ความเป็็นส่่วนตััว ที่่�ต้้องได้้รัับความคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560 และเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของบริ ิษััทฯ เป็็นไปตาม
หลัักการสากลในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 พร้้อมทั้้�งสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี
	สำำ�หรัับธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งมีีการเก็็บและใช้้ข้้อมููลของผู้้�บริ ิโภคเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริ ิษััทฯได้้ ดำำ�เนิินตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างรััดกุุม โดยจััดทำำ�ประกาศความเป็็นส่่วนตััว (Privacy notice) สำำ�หรัับแจ้้งเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลถึึงรายละเอีียดของการนำำ�ข้อ
้ มููลของลููกค้้า
อาร์์เอส มอลล์์ ไปประมวลผล ครอบคลุุมทุุกช่่องทางการรัับข้้อมููล ได้้แก่่ 1) แพลตฟอร์์มบนเว็็บไซต์์ (www.rsmall.com) 2) ระบบ Call center
(02-023-5555) และหมายเลขอื่่�นๆ 3) สื่่�อสัังคมต่่างๆ อาทิิ เว็็บแชท เฟซบุ๊๊�ค และไลน์์ เป็็นต้้น โดย“อาร์์เอส มอลล์์ จะการบัันทึึก จััดเก็็บ เปิิดเผย
โอน รัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคล ของผู้้�ใช้้ และเพื่่�อจุุดประสงค์์ใด โดยสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://www.rsmall.com/page/
privacy-policy
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นโยบายการใช้้งานระบบสารสนเทศ

บริ ิษััทฯ ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบสารสนเทศ และการรัักษาความปลอดภััยในข้้อมููล
ส่่วนตััวของผู้้�ใช้้งานบนสื่่�อต่่างๆ ซึ่่�งในปััจจุุบัน
ั ระบบสารสนเทศเป็็นเครื่่�องมืือซึ่่�งเข้้ามาช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการดำำ�เนิินงาน ทำำ�ให้้การเข้้าถึึงข้้อมููล
มีีความรวดเร็็ว การติิดต่่อสื่่�อสารมีีประสิิทธิิภาพ และช่่วยประหยััดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของหน่่วยงานที่่�เชื่่�อมต่่อในระบบอิินเทอร์์เน็็ต
เช่่น การรัับส่่งจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การมีีเว็็บไซต์์สำำ�หรัับเป็็นช่่องทางในการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารต่่างๆ เป็็นต้้น
และเพื่่�อให้้การใช้้งานสารสนเทศเป็็นไปอย่่างเหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ มีีความมั่่�นคงปลอดภััย และสามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง รวม
ทั้้�งป้้องกัันปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการใช้้งานระบบสารสนเทศในลัักษณะที่่�ไม่่ถููกต้้อง และการคุุกคามจากภััยต่่างๆ บริ ิษััทฯ จึึงเห็็นสมควรกำำ�หนด
� ใจได้้ว่่าผู้้�ใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบและเข้้าใจถึึงข้้อปฏิิบัติ
นโยบายใช้้งานระบบสารสนเทศ เพื่่�อให้้มั่่น
ั ิ ข้้อควรระวััง และความรัับผิิดชอบในงานนั้้�นๆ เพื่่�อ
ส่่งผลให้้เกิิดความมั่่�นคงปลอดภััยต่่อระบบสารสนเทศให้้อยู่่�ในระดัับมาตรฐานสากล สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยอ้้างอิิง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากลในด้้านการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศของ
องค์์กร

ผลการดำำ�เนิินงาน

บริ ิษััทฯ ได้้ทำำ�การประกาศนโยบายการใช้้งานระบบสารสนเทศและนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พร้้อมแนวปฏิิบััติิในการใช้้สื่่�อ
ออนไลน์์เพื่่�อธุุรกิิจ เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2564 ซึ่่�งได้้รัับการอนุุมััติิโดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ
ในปีี 2563 ได้้จัด
ั โครงการ “การปรัับปรุุงกระบวนการและระบบ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562”
โดยในเบื้้�องต้้นได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในด้้านการถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่พนัักงาน ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�ประสานงานด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และผู้้�สัังเกตุุการณ์์ของแต่่ละฝ่่าย ผ่่านการอบรมให้้ความรู้้�แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�จััดกลุ่่�มตามลัักษณะการปฏิิบััติิงาน จำำ�นวน 42 คน และได้้ดำำ�เนิินการ
อบรมพนัักงานกลุ่่�มดัังกล่่าวไปแล้้ว 5 รุ่่�น จำำ�นวน 42 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนความสำำ�เร็็จร้้อยละ 100
� ใจ
และในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้เริ่่�มจััดอบรมทางด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และการป้้องกััน ให้้กัับผู้้�บริ ิหารและพนัักงาน เพื่่�อให้้มั่่น
ได้้ว่่าทุุกคนจะมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการอบรมไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิ ิตประจำำ�วััน รวมถึึงสามารถถ่่ายทอดความรู้้�
สร้้างความตระหนัักด้้านภััยไซเบอร์์ให้้กับ
ั ครอบครััวและคนรอบข้้างได้้อีก
ี ด้้วย โดยผู้้�เข้้าร่่วมอบรมสามารถสอบผ่่านเกณฑ์์การประเมิินความรู้้�ความ
เข้้าใจเฉลี่่�ยที่่�ร้้อยละ 77 จากเป้้าหมายร้้อยละ 75 อย่่างไรก็็ตาม ทางหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบยัังมีีแผนขยายการอบรมหลัักสููตรดัังกล่่าวอย่่างต่่อ
� ใจได้้ว่่าพนัักงานทุุกคนของบริ ิษััทฯ พร้้อมที่่�จะร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ “การสร้้างสัังคมที่่�มีค
เนื่่�องไปยัังให้้กับ
ั พนัักงานส่่วนที่่�เหลืือ เพื่่�อให้้มั่่น
ี วามมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์อย่่างแท้้จริ ิง”

2) ลููกค้้า
นโยบายการบริ ิหารคุุณภาพการให้้บริ ิการ

บริ ิษััทฯ ไม่่เพีียงมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างการเติิบโตของธุุรกิิจและผลกำำ�ไร แต่่ยัังมุ่่�งพััฒนาและส่่งมอบประสบการณ์์การให้้บริ ิการทั้้�งก่่อนและ
หลัังการขายอย่่างเป็็นเลิิศเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล โดยสร้้างมาตรฐานการบริ ิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าผ่่านระบบบริ ิหารจััดการเดีียวกัันทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร พร้้อมสร้้างทัักษะให้้แก่่พนัักงานบริ ิการลููกค้้า ด้้วยความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง รัักในงานบริ ิการ และคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อ
มุ่่�งสู่่� “การเป็็นพัันธมิิตรด้้านสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคุุณ”
	ซึ่่�งนโยบายการบริ ิหารคุุณภาพการให้้บริ ิการนี้้� ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และ
นำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทพิิจารณาและรัับทราบร่่วมกัันเรี ียบร้้อยแล้้ว

Digital & Satellite TV

Customer Segment

CALL CENTER
500 agents (Telesales &
Digisales

Gen Z

Website
& Mobile Application

Gen X

Social Network

Boomers

Gen Y

Online Marketplaces
Virtual Mall
Out of Home Media

แนวปฏิิบััติิ

	ปีี 2563 - 2565 ได้้กำำ�หนดแนวทาง
การบริ ิหารคุุณภาพการให้้บริ ิการของพนัักงาน
ขายทางโทรศััพท์์ โดยให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
การบริ ิการ (Standard Measurement for
RS Mall Contact Center) โดยมีีการตรวจ
สอบคุุณภาพการให้้บริ ิการใน 2 ระดัับ
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การบริ ิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญการการบริ ิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า โดยเชื่่�อมั่่�นว่่าความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้าในระดัับที่่�สููงจะส่่งผลต่่อ
การเพิ่่�มรายได้้ ลดค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ โดยเฉพาะเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายในการแสวงหาลููกค้้าใหม่่ และเพิ่่�มความพึึงพอใจของลููกค้้า ดัังนั้้�น จึึงได้้จัด
ั ให้้มีก
ี ารประเมิิน
ความพึึงพอของลููกค้้าที่่�มีีต่่อสิินค้้าและบริ ิการของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาความต้้องการของลููกค้้าจากปััญหาการร้้องเรี ียน โดยการสำำ�รวจผ่่าน
การสอบถามผ่่านทางโทรศััพท์์ จากนั้้�นจึึงทำำ�การวิ ิเคราะห์์ผลการประเมิิน พร้้อมนำำ�ไปต่่อยอดพััฒนาและปรัับปรุุงคุุณภาพการให้้บริ ิการ เพื่่�อให้้เกิิด
การพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป โดยมีีผลการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

การพััฒนาด้้านกระบวนการ “Voice Analytic เพราะเสีียงของคุุณ สำำ�คััญกว่่าใคร”

สถิิติสำ
ิ ำ�คััญทางด้้านการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อสิินค้้าและบริ ิการ เทีียบเป้้าหมาย ปีี 2564
อััตราเฉลี่่�ยการแจ้้งเคลมสิินค้้า ร้้อยละ 0.6
จากเป้้าหมายไม่่เกิินกว่่า ร้้อยละ 1
อััตราเฉลี่่�ยความพึึงพอใจในการให้้บริ ิการผ่่านโทรศััพท์์ ร้้อยละ 99
จากเป้้าหมายไม่่ต่ำำ��กว่่า ร้้อยละ 95
โดยนำำ�ผลการประเมิินจากพนัักงานขายทางโทรศััพท์์ดัังกล่่าวมาพััฒนาการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ที่่�สอดรัับกัับ “Voice of Customer”
หรื ือ “เสีียงของลููกค้้า” ซึ่่�งเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการทำำ�ธุุรกิิจที่่�สะท้้อนถึึงความพึึงพอใจในสิินค้้าและบริ ิการ ความเห็็นของลููกค้้าเปรี ียบเสมืือเป็็น
ข้้อมููลต้้นน้ำำ��ซึ่่�งจะถููกนำำ�มาวิ ิเคราะห์์และใช้้ในการบริ ิหารและพััฒนาคุุณภาพการให้้บริ ิการ ซึ่่�งจะช่่วยให้้บริ ิษััทฯ ทำำ�ให้้ทราบถึึงปััญหา ความต้้องการ
และความคาดหวัังจากลููกค้้า เพื่่�อนำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�มาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และบริ ิการ และกระบวนการทำำ�งานของบริ ิษััทฯ ได้้เป็็นอย่่างดีี

การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานขายทางโทรศััพท์์ “RS Mall Learning Center”
ที่่�มาของกิิจกรรม

เนื่่�องด้้วยอาร์์เอส มอลล์์ เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าในหลากหลายช่่องทาง (Multi-platform commerce) ทั้้�งออฟไลน์์และ
ออนไลน์์ โดยเน้้นสิินค้้าเพื่่�อส่่งเสริ ิมสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีี พร้้อมมุ่่�งมั่่�นเป็็น “Wellbeing Partner” ของทุุกคน ผ่่านการแนะนำำ�สิินค้้าของ
พนัักงานขายทางโทรศััพท์์กว่่า 500 คน ซึ่่�งเป็็นช่่องทางหลัักการขายสิินค้้าของบริ ิษััทฯ ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการพััฒนายกระดัับความรู้้�พื้้�นฐานด้้านสุุขภาพ
ให้้พนัักงานขายและพนัักงานลููกค้้าสััมพัันธ์์ ศููนย์์การเรี ียนรู้้� RS Mall Learning Center จะเป็็นช่่องทางและเครื่่�องมืือให้้พนัักงานมอบคำำ�แนะนำำ�
ในการซื้้�อสิินค้้าทุุกครั้้�ง เพื่่�อบริ ิการลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม อัันจะก่่อให้้เกิิดการพััฒนาระดัับความพึึงพอใจที่่�สููงขึ้้�น และยอดขายที่่�เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ตามลำำ�ดัับ

วััตถุุประสงค์์ / ประโยชน์์ในเชิิงคุุณภาพ

1) หัั ว หน้้ า ทีี ม สามารถให้้ ข้้ อ มูู ล สิิ น ค้้ า แก่่พนัั ก งานขายทาง
โทรศััพท์์ได้้อย่่างถููกต้้อง และทัันเวลา
2) ทีี ม กลยุุ ท ธ์์ ส ามารถนำำ�ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ด้้ รัั บ ไปทำำ� การวิ ิเคราะห์์
หาความต้้องการในสิินค้้าและโปรโมชั่่�นการขายที่่�เหมาะสม สอดรัับกัับ
พฤติิกรรมของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มได้้อย่่างลงตััว
3) ทีีมวิ ิจััยและพััฒนาสิินค้้าใหม่่สามารถนำำ�ข้้อมููลไปปรัับปรุุ ง
กระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งนวััตกรรมสิินค้้าที่่�มีีจุุดเด่่น
4) ทีีมพััฒนาทรััพยากรบุุคคลสามารถนำำ�ระบบ E-Learning
มาช่่วยในการสื่่�อสารเนื้้�อหาและทัักษะด้้านการขายและการให้้บริ ิการที่่�
เหมาะสมกัับกลุ่่�มพนัักงานขายทางโทรศััพท์์ใหม่่และในปััจจุุบััน

หลัักเกณฑ์์/เป้้าหมายในเชิิงปริ ิมาณ

	จััดให้้มีีการอบรมสิินค้้าและทำำ�การทดสอบความรู้้�ความเข้้าใจ
โดยเกณฑ์์การวััดผลคืือพนัักงานขายทางโทรศััพท์์ต้้องทำำ�แบบทดสอบ
ผ่่านเกณฑ์์ที่่�ร้้อยละ 85 ขึ้้�นไป จึึงจะถืือว่่าเข้้าเกณฑ์์มีีความรู้้�สิินค้้าอยู่่�ใน
เกณฑ์์ดีี

สรุุปผลรายงาน/เทีียบเป้้าหมายเชิิงปริ ิมาณ

ในปีี 2564 มีีการทดสอบความรู้้�ความเข้้าใจ จากพนัักงาน
ขายทางโทรศััพท์์ทุุกคน ผลปรากฏว่่าสามารถทำำ�แบบทดสอบเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 96 ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานได้้เป็็นอย่่างดีี
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาให้มีความสามารถไร้ขีดจ�ำกัด
มากขึ้น พร้อมการน�ำเสนอเครอื่ งมือว ิเคราะห์ค�ำพูดหร ือเสียงพูด โดย
ประกอบไปด้วย AI และ Machine Learning เพื่อตรวจสอบและ
ว ิเคราะห์บทสนทนาได้อย่างแม่นย�ำ จึงท�ำให้หลายปีท่ผ
ี ่านมา เครอื่ งมือ
ดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นทัง้ ในธุรกิจทัว่ ไป
แม้้ช่่องทางการให้้บริ ิการออนไลน์์จะมีีการเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ในสถานการณ์์โควิ ิด-19 ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา แต่่ช่่องทางโทรศััพท์์ยััง
ถืือเป็็นช่่องทางหลัักที่่�ใช้้ในการให้้บริ ิการโดยทั่่�วไป เพราะการติิดต่่อใน
ทุุกแพลตฟอร์์มมัักจะถููกเปลี่่�ยนเส้้นทางมายัังโทรศััพท์์ในท้้ายที่่�สุุด ซึ่่�ง
ผู้้�บริ ิโภคได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับขณะติิดต่่อกัับฝ่่าย
บริ ิการลููกค้้า มากพอๆ กัับผลิิตภััณฑ์์หรื ือบริ ิการของข้้อเสนอของแต่่ละ
แบรนด์์ ซึ่่�งระบบ Voice Analytics สามารถจัับข้้อมููลเชิิงลึึกเพื่่�อให้้นำำ�
ไปใช้้พััฒนาให้้ประสิิทธิิภาพการบริ ิการลููกค้้า โดยระบบจะจัับอารมณ์์
และคำำ�พูู ด ของลูู ก ค้้ า ขณะพูู ด คุุ ย ทางโทรศัั พ ท์์ มีี ก ารวิ ิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล
เพื่่�อเข้้าถึึงลููกค้้าแต่่ละรายเพิ่่�มขึ้้�น ติิดต่่อได้้อย่่างถููกช่่องทาง ด้้วยข้้อมููล
เฉพาะบุุคคล และในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม รวมถึึงยัังสามารถนำำ�ไปใช้้ใน
การวางแผนพััฒนาธุุรกิิจ พััฒนาสิินค้้าหรื ือบริ ิการใหม่่ๆ ให้้มีีความโดด
เด่่นและตรงใจลููกค้้าได้้มากขึ้้�น

ในปีี 2564 เราได้้พััฒนาและอยู่่�ระหว่่างการนำำ�ระบบ “Voice
Analytics” มาใช้้ เพื่่�อให้้สามารถวิ ิเคราะห์์น้ำ�ำ� เสีียงของลููกค้้าที่่�เผยให้้
เห็็นถึึงอารมณ์์ ความรู้้�สึึก และประสิิทธิิภาพของการสนทนา และได้้มา
ซึ่่�งข้้อมููลเชิิงลึึกเพื่่�อหา Unmet Demand นำำ�มาปรัั บปรุุ งคุุณภาพ
สิินค้้าและบริ ิการ รวมทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของพนัักงานพนัักงานขายทาง
โทรศััพท์์ ที่่�ปััจจุุบัน
ั มีีมากกว่่า 500 คน ให้้สามารถปิิดงานขายได้้รวดเร็็ว
เพิ่่�มความถี่่�ในการซื้้�อสิินค้้า (Repeat Purchase) ที่่�เราได้้ตั้้ง� เป้้าหมาย
ไว้้จากเดิิม 2 ครั้้�ง เป็็น 2.4 ครั้้�ง เพื่่�อสร้้างการเติิบโตของยอดขาย

	ปััจจุุบััน อาร์์เอส มอลล์์ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้ในการสร้้าง
Customer Data Platform ที่่�นำำ�ข้้อมููลของลููกค้้าในหลากหลายมิิติิ
มาประมวลผล โดยเริ่่�มจากระบบ Predictive dialing system (PDS)
� กว่่าเท่่าตััว และครอบคลุุม
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโทรหาลููกค้้าได้้มากขึ้้น
ลููกค้้าของ RS Mall ทั้้�งหมดที่่�มีีประมาณ 1.7 ล้้านคน
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การพััฒนาช่่องทางบริ ิการเพื่่�อความสะดวกสบาย “Coolanything ฟัังเพลงได้้ ช้้อปเพลิิน ในแอปเดีียว”

การพัฒนาด้านสินค้า “WELLNESS INNOVATION FOR A BETTER LIFE”

จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของเชื้้� อ โควิ ด
ิ -19 และ
พฤติิกรรมของลููกค้้าที่่�เข้้าถึึงเทคโนโลยีีการสื่่�อสารทางอิินเตอร์์เน็็ทได้้
ง่่ายขึ้้�น ส่่งผลดีีให้้การช้้อปปิ้้�งออนไลน์์เติิบโตมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และยัั ง สนัั บ สนุุ น ให้้ เ กิิ ด การเติิ บ โตในระบบต่่างๆ ในห่่วงโซ่่อุุ ป ทาน
มากขึ้้� น ตามไปด้้ ว ย ทั้้� ง การสรรหาวัั ตถุุ ดิิ บ การผลิิ ต การจ่่ายเงิิ น
การขนส่่ง รวมถึึง “การบริ ิหารจััดการคลัังข้้อมููลขนาดใหญ่่” ที่่�ช่่วยให้้
บริ ิษัั ทฯ เข้้าถึึงข้้อมููลของลููกค้้าในด้้านต่่างๆ ทั้้�ง พฤติิกรรมการซื้้�อบน
ช่่องทางต่่างๆ ประเภทของสิินค้้าที่่�สนใจ ช่่วงเวลาการซื้้�อสิินค้้า ปริ ิมาณ
การซื้้�อ ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�ไปต่่อยอดสู่่�การนำำ�เสนอสิินค้้าและบริ ิการ
ผ่่านธุุรกิิจอื่่�นๆ ได้้

เพื่่�อสร้้ างความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซของอาร์์ เอส
บริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริ ิษััทย่่อย ถููกวางเป้้าหมายให้้เป็็นผู้้�นำำ�
ทางด้้านนวัั ตกรรม เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและสร้้ างแบรนด์์ด้้านสุุขภาพที่่�
มีีทั้้�งอาหารเสริ ิมสุุขภาพและผลิิตภััณฑ์์ความงาม ประสิิทธิิภาพสููงที่่�มีี
คุุณสมบััติิแตกต่่างไม่่เหมืือนใคร ด้้วยวิ ิทยาการและเทคโนโลยีีอัันทััน
สมััย โดยใช้้นวััตกรรมรางวััลระดัับโลก เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการส่่งเสริ ิม
การยกระดัับคุุณภาพชีีวิ ิตของคนไทยให้้ทัด
ั เทีียมสากล โดยไลฟ์์สตาร์์ได้้
นำำ�เสนอนวััตกรรมในผลิิตภััณฑ์์ที่่�โดดเด่่น อาทิิ

� ด
	ทั้้�งนี้้� “Coolism” แพลตฟอร์์มการฟัังเพลงที่่�ดีที่่
ี สุ
ุ ออกอากาศ
ด้้วยระบบ HD ทั้้�งรูู ปแบบออนไลน์์ผ่่านทางเว็็บไซต์์และแอพพลิิเคชั่่�น
Coolism มีียอดผู้้�ฟัังกว่่า 1.8 ล้้านคนต่่อเดืือน ผ่่านการจััดกิิจกรรม
สานความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ฟัังรายการมาอย่่างยาวนานกว่่า 20 ปีี ทำำ�ให้้
Coolism มีีทั้้ง� ฐานข้้อมููลของคู่่�ค้า้ (ผู้้�ให้้การสนัับสนุุน) สิินค้้าและบริ ิการ
ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ และฐานข้้ อ มูู ล ของลูู ก ค้้ า (ผู้้�ฟัั ง รายการ) ที่่� มีี ไ ลฟ์์ ส ไตล์์
หลากหลาย เกิิ ด เป็็ น การตลาดแบบใหม่่โดยอาศัั ย ประสบการณ์์ ร่่ วม
กัับการวิ ิเคราะห์์ฐานข้้อมููล และพััฒนาความสััมพัันธ์์ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย จากคู่่�ค้้าเป็็นพัันธมิิตร จากผู้้�ฟัังเป็็นลููกค้้า ต่่อยอดเป็็นกลยุุทธ์์
“Partnership” ที่่�จะนำำ�ธุุรกิิจให้้เติิบโตไปได้้อย่่างรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยในปีีที่่�ผ่่านมาแอพพลิิเคชั่่�น Coolism ได้้เปิิดใช้้งานเมนูู
Coolanything ซึ่่�งทั้้�งบริ ิษัั ทฯ คู่่�ค้้า และ ผู้้�ฟััง สร้้ างคุุณค่่าร่่วมกััน
นั่่� น คืื อ “ความเชื่่� อ มั่่� น ” ที่่� จ ะส่่งมอบสิิ น ค้้ า และบริ ิการที่่� มีี คุุ ณ ภาพได้้
รัั บ การคัั ด สรรมาแล้้ ว อย่่างดีี โดยผู้้�ฟัั ง สามารถฟัั ง เพลงพร้้ อ มช้้ อ ป
ปิ้้� งสิิ น ค้้ า เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ทุุ ก ความต้้ อ งการที่่� ห ลากหลาย เรี ยี กได้้ ว่่ า
เป็็นการผนวกระหว่่าง Entertainment และ E-Commerce เป็็น
Entertainmerce ตามกลยุุทธหลัักของบริ ิษััทฯ
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นวััตกรรมด้้านวััตถุุดิิบ

บริ ิษััทฯ เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ Functional Drink ภายใต้้แบรนด์์
“CAMU C” เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��ผลไม้้ผสมคามูู คามูู วิ ิตามิินซีีสููง 200% เป็็น
รายแรก รายเดีียวของประเทศ ที่่�มีีส่่วนประกอบเป็็นสารสกััดจาก “ผล
คามูู คามูู ราชัันย์์แห่่งวิ ิตามิินซีี” ที่่�ต้้นกำำ�เนิิดอยู่่�ในป่่าแอมะซอน โดยใน
1 ผล มีีวิ ิตามิินซีีสููงกว่่าส้้ม 50 เท่่า และมะนาว 100 เท่่า พร้้อมด้้วย
วิ ิตามิินบีี 12 นำำ�มาให้้ผู้้�บริ ิโภคชาวไทยสามารถหาดื่่�มได้้ง่่าย เพื่่�อสุุขภาพ
ที่่�ดีีในทุุกวััน

นวัั ต กรรมด้้ า นการวิ ิจัั ย และพัั ฒ นาร่่ ว มกัั บ พัั น ธมิิ ต ร
ระดัับโลก S.O.M. Probio – 10 ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เสริ ิมอาหาร ที่่�ร่่วมค้้นคว้้า
และวิ ิจััยกัับ Danisco บริ ิษััทในเครื ือของ Dupont สหรััฐอเมริ ิกา ยัักษ์์
ใหญ่่ในวงการอาหารของโลก จนมาเป็็น “ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เสริ ิมอาหารลิิขสิิทธิ์์�
เฉพาะ” ที่่�มีีจุุลิินทรี ีย์์ที่่�มีีชีีวิ ิตถึึง 10 สายพัันธุ์์� จำำ�นวน 5 หมื่่�นล้้านเซลล์์
ในเม็็ดเดีียว ช่่วยเสริ ิมภููมิิคุ้้�มกัันพร้้อมปรัับสมดุุลการขัับถ่่ายไปพร้้อมๆ
กััน
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3) คู่่�ค้้า
บริ ิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริ ิมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
และพััฒนากระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อสร้้ างคุุณค่่าร่่วมกัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุุกส่่วน ด้้วยการบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�คำำ�นึึงถึึงประเด็็น
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับกิิจการ (Environment, Social,
Governance : ESG) โดยมีีการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างรอบด้้าน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันกัับคู่่�ค้า้ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าและคุุณค่่า
ระยะยาวตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน รวมถึึงการเพิ่่�มความได้้เปรี ียบในการ
แข่่งขััน ด้้วยเหตุุนี้้� อาร์์เอส กรุ๊๊�ป จึึงได้้จัด
ั ทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้า้ (Supplier
Code of Conduct) เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางของการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ของ อาร์์เอส กรุ๊๊�ป และคู่่�ค้า้ พร้้อมวางมาตรฐานและแนวปฏิิบัติ
ั ใิ ห้้แก่่คู่่�ค้า้
ได้้ทำำ�การศึึกษาและใช้้ในการทำำ�งานร่่วมกัับ อาร์์เอส กรุ๊๊�ป
	ทั้้�งนี้้� อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ตั้้�งมั่่�นในความซื่่�อสััตย์สุ
์ จ
ุ ริ ิตและเที่่�ยงธรรม
ต่่อคู่่�ค้้า โดยปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่อุุปทานทุุกราย ด้้วยกระบวนการ

จัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งและเงื่่� อ นไขสัั ญ ญาหรื อื ข้้ อ ตกลงที่่� อ ยู่่� บ นพื้้� น ฐานของ
การได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย หลีีกเลี่่�ยงความลำำ�เอีียง
หรื อื สถานการณ์์ ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ยึึดมั่่� น
หน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีต่่อคู่่�ค้้า รวมถึึงการช่่วยให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและมุ่่�ง
การพััฒนามาตรฐานการปฏิิบััติิงานในระดัับสากล ควบคู่่�ไปกัับประเด็็น
ด้้ า นจริ ิยธรรมทางธุุ ร กิิ จ การปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นแรงงานและสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
การบริ ิหารจััดการคุุณภาพ อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย การมีีส่่วน
ร่่วมพััฒนาชุุมชน และการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงติิดตาม ตรวจสอบ
ประเมิินผล และพััฒนาองค์์ความรู้้�ในการประกอบธุุรกิิจระหว่่างกัันได้้
เป็็นอย่่างดีี

การบริ ิหารความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า
แนวปฏิิบััติิ

1) สื่่� อ สารและให้้ คู่่� ค้้ า ที่่� สำำ�คัั ญ รัั บ ทราบและปฏิิ บัั ติิ ต าม
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริ ิษััทฯ
2) ตรวจประเมิินคู่่�ค่่าด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กับ
ั ดููแล
ที่่�ดีี (ESG) อย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) ติิดตามประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคู่่�ค้้า ผ่่านการประเมิิน
ตนเองของคู่่�ค้้ารายปีี
4) จััดทำำ�ระบบการบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ซึ่่�งครอบคลุุม
กระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้า้ การติิดตามตรวจสอบ และการประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า
5) สื่่�อสารให้้คู่่�ค้้าในระดัับปฏิิบััติิการรัับทราบถึึงผลการดำำ�เนิิน
งานที่่�บริ ิษััทฯ คาดหวัังเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของบริ ิษััทฯ
6) สื่่�อสารให้้คู่่�ค้้ารัั บทราบและเข้้าใจถึึงผลกระทบด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงาน
7) ติิดตามตรวจสอบเรื่่�องร้้ องเรี ียนทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับผ่่านช่่อง
ทางการร้้องเรี ียน (Whistleblower Channel)

การระบุุคู่่�ค้้า
รายสำำ�คััญ

• คู่่�ค้้าหลััก
• คู่่�ค้้ารอง

การระบุุ
ความเสี่่�ยง
จากคู่่�ค้้า

• สิ่่�งแวดล้้อม
• สัังคม
• การกำำ�กัับกิิจการ

การบริ ิหาร
และติิดตาม
ความเสี่่�ยง

• คู่ค้าประเมินตนเอง
• ตรวจเยี่่�ยมหน้้างาน

การรายงาน
และ
การเปิิดเผย

• รายงานประจำำ�ปีี
• เว็็บไซต์์บริ ิษัั ท

1) การระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ

บริ ิษััทฯ มีีแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ต่่อคู่่�ค้้าทั้้�งรายเก่่าและรายใหม่่ ด้้วยการจััดกลุ่่�มคู่่�ค้้าเป็็นประเภทต่่างๆ ดัังนี้้�
• คู่่�ค้้าหลััก หมายถึึง คู่่�ค้้าที่่�มีียอดค่่าใช้้จ่่ายสููง สิินค้้าทดแทนยาก วััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตสิินค้้าตามกลยุุทธ์์ หรื ือในกรณีีที่่�สููญเสีียคู่่�ค้้า
ดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อความเสี่่�ยงในระดัับสููงถึึงสููงมาก ซึ่่�งบริ ิษัั ทฯ มีีแผนที่่�จะจััดทำำ�แบบประเมิินคู่่�ค้้าและต้้องจััดการเยี่่�ยมชม ตรวจสอบมาตรฐาน
� ใจได้้ว่่าคู่่�ค้้าเหล่่านี้้� จะสามารถบริ ิหารจััดการ
และร่่วมกัันวางแผนลดความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ตามแนวทางการปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า เพื่่�อให้้มั่่น
ความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่เกิิดผลกระทบอย่่างรุุนแรงได้้
• คู่่�ค้้ารอง หมายถึึง คู่่�ค้้าที่่�มีียอดค่่าใช้้จ่่ายปานกลางหรื ือต่ำำ�� และไม่่อยู่่�ในกลุ่่�มคู่่�ค้้าหลััก ซึ่่�งบริ ิษััทฯ มีีแผนที่่�จะจััดทำำ�แบบประเมิินคู่่�ค้้าตาม
� ใจได้้ว่่าคู่่�ค้้าเหล่่านี้้� จะสามารถร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริ ิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของบริ ิษััทฯ
แนวทางการปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า เพื่่�อให้้มั่่น
ได้้เป็็นอย่่างดีี
โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา 10 อัันดัับแรกของคู่่�ค้้าปรากฎรายละเอีียดดัังนี้้�
• อาร์์เอส มอลล์์ ซึ่่�งเป็็นช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าของบริ ิษััทฯ มีีคู่่ค้
� า้ รายสำำ�คัญ
ั 10 รายแรกคิิดเป็็นร้้อยละ 67 ของยอดค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด
โดยแบ่่งเป็็นค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิินค้้าของพัันธมิิตร ค่่าขนส่่ง และค่่าสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ตามลำำ�ดัับ
• ไลฟ์์ สตาร์์ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ของบริ ิษััทฯ มีีคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ 10 รายแรกคิิดเป็็นร้้อยละ 77 ของยอดค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด
โดยแบ่่งเป็็นค่่าใช้้จ่่ายด้้านการจ้้างโรงงานผลิิตสิินค้้า และค่่าสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ตามลำำ�ดัับ
	ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายของบริ ิษััทฯ ที่่�จะไม่่พึ่่�งพิิงคู่่�ค้้าแค่่รายใดรายหนึ่่�งเท่่านั้้�น โดยไม่่มีีคู่่�ค้้ารายได้้ที่่�มีีสััดส่่วนต้้นทุุนต่่อต้้นทุุนขายและ
บริ ิการรวมของบริ ิษััทเกิินกว่่าร้้อยละ 10 รวมถึึงบริ ิษััทฯ จะมีีการตรวจสอบคู่่�ค้้ารายใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อเป็็นทางเลืือกและเพิ่่�มความสามารถในการ
แข่่งขัันอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต

อย่่างไรก็็ตาม อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ตั้้�งใจที่่�จะวางมาตรฐานการดำำ�เนิิน
งานให้้สูงู กว่่าที่่�กฎหมายได้้กำำ�หนดไว้้ โดยคาดหวัังว่่าจะสามารถผลัักดััน
ให้้คู่่�ค้้ามีีแนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�มีีความรัั บผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค เพื่่�อให้้คู่่ค้
� า้ สามารถเติิบโตไปพร้้อมกัับ อาร์์
เอส กรุ๊๊�ป ได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยสามารถศึึกษาจรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อการ
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ได้้ที่่� https://www.rs.co.th/category/
policies_corporate_documents/
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2) กระบวนการระบุุความเสี่่�ยงจากคู่่�ค้้า

	ซึ่่�งบริ ิษััทฯ ได้้นำำ�กรอบการบริ ิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กรมาใช้้เป็็นเกณฑ์์การพิิจารณาอย่่างครอบคลุุมครบทุุกมิิติิ ดัังนี้้�

3) การบริ ิหารและติิดตามความเสี่่�ยง

ราคา คุุณภาพ ระยะเวลาการจััดส่่ง ระยะเวลาเครดิิต
การส่่งเสริ ิมและให้้ความสำำ�คััญด้้านการสร้้างนวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้้า
การรายงานผลประกอบการอย่่างโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และมีีเอกสารหลัักฐานอย่่างชััดเจน

ในปีี 2564 บริ ิษัั ท ฯ ได้้ เ ริ่่�ม จัั ด ทำำ� แบบประเมิิ น ตนเองของ
คู่่�ค้า้ ด้้าน ESG เป็็นปีีแรก โดยเน้้นการประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้า้ ของบริ ิษััท
ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นคู่่�ค้้าประเภทโรงงานรัับจ้้างผลิิตสิินค้้าภายใต้้
แบรนด์์ของบริ ิษััทฯ (OEM) ประเภทคู่่�ค้า้ ใหม่่ คู่่�ค้า้ ที่่�ผลิิตสิน
ิ ค้้าหลัักตาม
กลยุุทธ์์ และคู่่�ค้้าที่่�ผลิิตสิินค้้ายอดจำำ�หน่่ายสููง โดยทำำ�การประเมิินคู่่�ค้้า
สำำ�คัญ
ั 6 ราย จาก 10 ราย ผลปรากฏว่่าสามารถผ่่านเกณฑ์์การประเมิิน
ร้้อยละ 99 จากเป้้าหมายร้้อยละ 100 และมีีแผนที่่�จะขยายการประเมิิน
ให้้ครอบคลุุมไปยัังคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญต่่อไป

สิ่่�งแวดล้้อม

การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมายและเกณฑ์์บัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การจััดการของเสีียอย่่างเป็็นระบบ ถููกต้้อง เหมาะสม และสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดต่่างๆ

นโยบายและระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า (เครดิิตเทอม)
แก่่คู่่�ค้้า

สัังคม

การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิ ิตของผู้้�คนอย่่างยั่่�งยืืน

การก�ำกับกิจการ

การดำำ�เนิินงานภายใต้้หลัก
ั การกำำ�กับ
ั กิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ กฎหมาย และเกณฑ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
การมีีนโยบายและการดำำ�เนิินงานด้้านการต่่อต้้านทุุจริ ิตคอร์์รััปชั่่�น

มิิติิ
เศรษฐกิิจ

เกณฑ์์การพิิจารณา

บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อสภาพคล่่องและการบริ ิหารจััดการ
วงจรเงิินสด โดยการกำำ�หนดระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้านี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับ
คู่่�ค้้าของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งต้้องมีีการพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ร่่วมด้้วย อาทิิ ระยะ
เวลาที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันมา ชนิิดสิินค้้า จำำ�นวนสิินค้้า คุุณภาพสิินค้้า
หรื ือรอบการหมุุนของสิินค้้าคงคลััง เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษััทฯ ได้้
กำำ�หนดระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้าเป็็นไปตามหลัักความเป็็นธรรม
และเป็็นประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่ายอย่่างเหมาะสม
โดยมีีรายละเอีียดการกำำ�หนดระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า
(เครดิิตเทอม) ดัังนี้้�
• คู่่�ค้้าหรื ือซััพพลายเออร์์ทั่่ว� ไป กำำ�หนดระยะเวลา 30-60 วััน
นัับจากวัันที่่�ได้้ตรวจรัับสิินค้้าหรื ือบริ ิการ หรื ือชำำ�ระเป็็นงวดตามเงื่่�อนไขที่่�
ตกลงในสััญญา ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแข่่งขัันทางการ
ค้้า
• คู่่�ค้า้ ที่่�เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
กำำ�หนดระยะเวลา 30-45 วััน เพื่่�อส่่งเสริ ิมสภาพคล่่องให้้คู่่ค้
� า้ ของบริ ิษััทฯ
สามารถนำำ�เงิินไปใช้้หมุุนเวี ียนในระบบเศรษฐกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

การพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้้า

	ถึึงแม้้ภาพรวมการใช้้จ่่ายช้้อปปิ้้�งออนไลน์์จะมีีการเติิบโตสููง
แต่่มีี ผู้้� ให้้ บ ริ ิการทั้้� ง รายเดิิ ม และรายใหม่่ที่่� เ ข้้ า สู่่� ต ลาดเป็็ น จำำ� นวนมาก
และมีีการลดราคา หรื ือออกโปรโมชั่่�นเพื่่�อดึึงดููดกำำ�ลัังซื้้�อมายัังช่่องทาง
ของตน ดัังนั้้�นการนำำ�เสนอจุุดขายและความแตกต่่างด้้วยนวััตกรรม
และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกของผู้้�ประกอบการเพื่่�อสร้้ าง
ประสบการณ์์ใหม่่ และความสนุุก เพลิิดเพลิินในการช้้อปปิ้้�งของลููกค้้า
บริ ิษััทฯ จึึงพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้า้ ที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพอย่่าง AIS
5G ในฐานะ Digital Life Service Provider ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในการ
ให้้บริ ิการเครื ือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ในระบบ 5G โดยได้้นำำ�เทคโนโลยีี
AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาสร้้าง
ประสบการณ์์ใหม่่ในการช้้อปปิ้้�งให้้กับ
ั ลููกค้้า โดยการเปิิดตััวแพลตฟอร์์ม
อีีคอมเมิิร์์ซ V-Avenue.C ในรููปแบบ Virtual Mall หรื ือศููนย์์การค้้า
เสมืือนจริ ิงแห่่งแรกของโลก ที่่�ใช้้เวลาพััฒนากว่่า 12 เดืือน นำำ�เทคโนโลยีี
5G และ VR มาผสมผสานกััน จำำ�ลองร้้านค้้าจริ ิง สร้้างประสบการณ์์การ
ช้้อปปิ้้�งออนไลน์์รููปแบบใหม่่ ให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนเดิินอยู่่�ในห้้างเลืือกซื้้�อ
สิินค้้าและบริ ิการต่่างๆ แบบ 360 องศา

การจะทำำ�ธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน นอกจากการมีีสิินค้้าที่่�
มีีคุุณภาพตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างครบครัันแล้้วนั้้�น
จำำ�เป็็นต้้องหาคู่่�ค้า้ ที่่�มีเี ทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพ มาช่่วยผนึึก
กำำ�ลัังเพื่่�อให้้ธุุรกิิจเดิินต่่อไปได้้ไกลขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นจุุดแข็็งของ V-Avenue
ที่่�ร่่วมสร้้างจากคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจที่่�มีีวิ ิสััยทััศน์์เดีียวกััน เพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อน
ประเทศสู่่� Digital Economy ในอนาคต
V- Avenue Co. สร้้างประสบการณ์์รููปแบบใหม่่ในการช้้อป
ปิ้้�งผ่่าน 5G ด้้วยสิินค้้าราคาพิิเศษกว่่า 600 รายการ ทั้้�งผลิิตภััณฑ์์
อาหารเสริ ิมเพื่่�อสุุขภาพและความงาม รวมถึึงสิินค้้าวััตถุุมงคล สิินค้้า
แฟชั่่�น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าในบ้้าน และสิินค้้าสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง ซึ่่�ง RS Mall
จะออกแบบให้้เป็็นตึึก 4 ชั้้�น ที่่�ให้้คุณ
ุ เพลิิดเพลิินกัับการช้้อปสิินค้้าหลาก
หลาย และคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ในโซน STUDIO
	ทั้้�งนี้้�ยอดการเข้้าชมห้้างเสมืือนจริ ิง V-Avenue.Co ตั้้�งแต่่เปิิด
ให้้บริ ิการในเดืือนพฤษภาคม 2564 จนถึึงสิ้้�นปีี 2564 มีี มากกว่่า 3 ล้้าน
� าช่่วย
คน ซึ่่�งถืือเป็็นความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือของคู่่�ค้า้ ชั้้�นนำำ�ที่่ม
เสริ ิมศัักยภาพธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซของบริ ิษััท ทั้้�งนี้้�บทบาทของของดิิจิิทััล
เทคโนโลยีี โดยเฉพาะ Virtual Reality หรื ือ VR นั้้�นจะเป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนเทคโนโลยีีเชิิงพาณิิชย์์ต่่างๆ ในอนาคต (ที่่�มา :
https://thestandard.co/ais-5g-v-avenue)

จากวิ ิกฤติิโควิ ิด-19 ซึ่่�งกระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ของคนทั่่�วโลกหลายด้้าน โดยเฉพาะพฤติิกรรมการช้้อปปิ้้�งออนไลน์์ของผู้้�
บริ ิโภค ซึ่่�งผู้้�บริ ิโภคในประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีอั
ี ต
ั ราการเติิบโต
สููงที่่�สุด
ุ ถืือเป็็นสััญญาณที่่�ดีใี นช่่วงที่่�ประเทศไทยกำำ�ลังั ขัับเคลื่่�อนประเทศ
สู่่� Digital Economy
126

และจากการพััฒนานวััตกรรมร่่วมกัับคู่่�ค้า้ ในครั้้�งนี้้� เป็็นไปตามลยุุทธ์์การ
เติิบโตทางธุุรกิิจบริ ิษัั ทฯ ที่่�ต้้องการมุ่่�งเน้้นขยายช่่องทางการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์มากขึ้้�น ส่่งผลให้้ ณ สิ้้�นปีี 2564 รายได้้
จากช่่องทางออนไลน์์เติิบโตร้้อยละ 3 จากปีีก่่อน โดยคิิดเป็็นสััดส่่วน
รายได้้จากช่่องทางออนไลน์์ร้้อยละ 9 ของยอดรายได้้คอมเมิิร์์ซรวม จาก
เป้้าหมายสััดส่่วนรายได้้จากช่่องทางออนไลน์์ปีี 2564 ในระดัับร้้อยละ
10 ของยอดรายได้้คอมเมิิร์์ซรวม
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4) สัังคมและชุุมชน

โครงการ “well u พลิิกวิ ิกฤติิ สร้้างโอกาส”

นโยบายการมีีส่่วนร่่วมกัับสัังคมและชุุมชน

บริ ิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาองค์์กรให้้แข็็งแกร่่ง และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิ ิตของคนในประเทศ ด้้วยการร่่วมแก้้ไขปััญหาสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนผ่่านกระบวนการทางธุุรกิิจ และการสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งชุุมชนบริ ิเวณรอบที่่�ตั้้ง� บริ ิษััทฯ นอกจากนี้้�ยัังได้้สนัับสนุุนให้้พนัักงานเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ต่่างๆ เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกสาธารณะให้้แก่่พนัักงาน เพื่่�อให้้บริ ิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับและความไว้้วางใจจากสัังคมและชุุมชนที่่�อยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน

Dropship
แจ้้งออเดอร์์

ส่่งของ COD

ตััวแทน

นโยบายด้้านนวััตกรรมทางธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและ/หรื ือสิ่่�งแวดล้้อม

บริ ิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการคิิดค้้นและพััฒนานวััตกรรมที่่�ครอบคลุุมครบทั้้�งด้้านสิินค้้า บริ ิการ และกระบวนการที่่�สามารถสร้้างประโยชน์์ สร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขััน สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่บริ ิษััทฯ โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัันระหว่่างบริ ิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วนอย่่างดีีที่่�สุุด

แนวปฏิิบััติิ

1) วิ ิเคราะห์์กระบวนการทำำ�งานของบริ ิษััทฯ อย่่างละเอีียด เพื่่�อสร้้างโอกาสในการพััฒนาไปสู่่�การค้้นพบนวััตกรรมและนำำ�ไปปฏิิบััติิจริ ิง
2) เปิิดกว้้างและส่่งเสริ ิมให้้บุค
ุ ลากรภายในบริ ิษััทฯ ที่่�มีค
ี วามคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถนำำ�เสนอแนวคิิดต่่างๆ อัันจะทำำ�ให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องใน
การสร้้างนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
3) ส่่งเสริ ิมและร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริ ิษััทฯ เช่่น คู่่�ค้้า เพื่่�อพััฒนานวััตกรรมที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกััน
4) ส่่งเสริ ิมให้้เกิิดความรู้้�จากการฝึึกอบรมทั้้�งภายในและภายนอก เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนแนวคิิดซึ่่�งกัันและกััน
5) แสวงหาช่่องทางในการร่่วมเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับหน่่วยงานภาคต่่างๆ เช่่น หน่่วยงานภาครััฐ สถาบัันการศึึกษา ที่่�มีค
ี วามเชี่่�ยวชาญ
ด้้านต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดแนวความคิิดมาพััฒนาและต่่อยอดให้้เกิิดเป็็นนวััตกรรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อการทำำ�งานของบริ ิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงาน

ด้วยสถานการณ์โคว ิด-19 ในปี 2564 ส่งผล
ให้เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ทัง้ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ต้องหยุดกิจการ
ประสบปัญหาการขาดรายได้ ตกงาน ขาดโอกาสในการ
สร้างรายได้เสร ิม ในขณะที่หลายคนอาจก�ำลังมีความฝันที่
่ ง
จะท�ำธุรกิจของตัวเองแต่ขาดเงินทุน ไม่กล้ารับความเสีย
และไม่มีประสบการณ์ในการเรมิ่ ต้นด้วยตนเอง

ลููกค้้าปลายทาง

โอนค่่าคอมมิิชชั่่�น

ชำำ�ระเงิิน

บริ ิษััทฯ ในฐานะองค์์กรที่่�ผ่่านการดิิสรััปชั่่�น ด้้วยการนำำ�โมเดลธุุรกิิจ Entertainmerce มาเป็็นแกนหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จนสามารถ
สร้้างรายได้้และเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด จึึงนำำ�จุด
ุ แข็็งด้้านธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซมาเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการริ ิเริ่่�มแคมเปญ “well u พลิิกวิ ิกฤติิ สร้้างโอกาส”
ที่่�พร้้อมจะส่่งผ่่านองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม ร่่วมสร้้างแรงบัันดาลใจ ในการเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจ ได้้พลิิกชีีวิ ิต พลิิกวิ ิกฤติิ และสามารถร่่วมสร้้าง
งาน สร้้างอาชีีพ และกระจายรายได้้
	จุุดเด่่นของโครงการนี้้� คืือ การสนัับสนุุนจากบริ ิษััทฯ ในทุุกด้้านให้้สามารถเริ่่�มต้้นการทำำ�ธุุรกิิจ โดยที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องเงิินลงทุุน
สต็็อคสิินค้้า และการจััดส่่ง ทั้้�งนี้้�จะมีีทีีมงานที่่�พี่่�เลี้้�ยงและพร้้อมจะช่่วยเหลืือในทุุกขั้้�นตอนการประกอบธุุรกิิจ เพื่่�อหวัังที่่�จะพาผู้้�คนในสัังคม ฝ่่าฟััน
วิ ิกฤติิทางเศรษฐกิิจครั้้�งนี้้� และเติิบโตไปด้้วยกัันได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
การสร้้ า งและส่่งมอบองค์์ ค วามรู้้� ด้้ ว ยความสามารถด้้ า น
การสร้้างคลัังความรู้้� ผ่่านสื่่�อและทรััพยากรต่่างๆ ที่่�บริ ิษััทฯ มีี จึึงนำำ�มาสู่่�
การส่่งมอบองค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลายไปยัังผู้้�คน แต่่เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์
โควิ ิด-19 ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดงานฝึึกอบรม ตััวแทนแบบห้้องประชุุมได้้
บริ ิษััทฯ จึึงมีี Live Coach มาพบปะ พููดคุุย แชร์์ประสบการณ์์ขายใน
กลุ่่�ม และจััดทำำ�วี ีดีีโอ และเน้้นการทำำ�ชิ้้�นงานสอนการขายให้้กัับตััวแทน
แบบออนไลน์์เป็็นหลััก เพื่่�อให้้ตััวแทนสามารถศึึกษาเองได้้ตลอดเวลา
	สำำ�หรัั บ แคมเปญ “well u พลิิ ก วิ กิ ฤติิ สร้้ า งโอกาส” นี้้�
นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งโครงการที่่�สร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อเชื่่�อมโยงการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริ ิษััทฯ ทางด้้านเศรษฐกิิจ ส่่งต่่อไปยัังผู้้�คนในสัังคมอีีกมากมาย โดยมีี
รายละเอีียดที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ
เริ่่�มเปิิดการขายเดืือนตุุลาคม 2564 และจะยัังคงดำำ�เนิินโครงการต่่อจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง
เป้้าหมาย			
สร้้างอาชีีพและรายได้้ให้้แก่่ผู้้�คนในสัังคม ปีีแรก 500 ราย และ 10,000 ราย ภายในปีี 2568
ผลการดำำ�เนิินงาน		มีีผู้้�สนใจสมััครเข้้าร่่วมโครงการและรัับมอบองค์์ความรู้้�ผ่่านสื่่�อต่่างๆ 8,900 ราย
			
สามารถสร้้างเป็็นอาชีีพและรัับรู้้�รายได้้แล้้วกว่่า 700 ราย หรื ือคิิดเป็็นความสำำ�เร็็จร้้อยละ 140
			
และสามารถสร้้างรายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าคอลลาเจน well u มููลค่่าประมาณ 4 ล้้านบาท
แผนการพััฒนาต่่อเนื่่�อง
บริ ิษััทฯ จะทำำ�การเพิ่่�มสิินค้้าอื่่�นๆ ให้้ตััวแทนได้้นำำ�ไปจำำ�หน่่าย เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น

128

129

โครงการ “ร่่วมยกระดัับคุุณภาพชีีวิ ิตของผู้้�คนในสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน”

โครงการ “เพราะเรา..คืือส่่วนหนึ่่�งของชุุมชน”

อาร์์ เ อส กรุ๊๊�ป ส่่งมอบหน้้ า กากอนามัั ย เจลล้้ า งมืื อ และยา
สารสกััดฟ้้าทะลายโจร ตราทองเอก ยาสามััญประจำำ�บ้้านแผนโบราณ
ซึ่่�งผลิิตโดย บริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�นวน 1,000 ชุุด ให้้กัับเขตจตุุจัักร เพื่่�อ
นำำ�ไปแจกจ่่ายให้้กัับคนในชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบในช่่วงสถานการณ์์
โควิ ิด-19 ต่่อไป

	ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิ ิด-19 ด้้วยการ
� จำำ�นวน 21,600 ขวด และผ้้าห่่มจำำ�นวน 200 ผืืน ให้้กัับ
ส่่งมอบน้ำำ��ดื่่ม
ศููนย์์พัักคอยของสำำ�นัักเขตจตุุจัักร ได้้แก่่ ศููนย์์กีีฬาประชานิิเวศน์์ และ
� เพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยโควิ ิด-19 ที่่�ยังั ไม่่
ศููนย์์สร้้างสุุขทุุกวััยจตุุจัก
ั ร ที่่�จัด
ั ตั้้�งขึ้้น
สามารถเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล โดยทั้้�ง 2 ศููนย์์ฯ สามารถรองรัับ
ผู้้�ป่่วยโควิ ิดสีีเขีียวรอส่่งต่่อได้้มากถึึง 300 เตีียง

อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ส่่งความห่่วงใยผ่่าน ‘RS Self-Isolation Care
Box’ ที่่�ประกอบด้้วยอุุปกรณ์์และเวชภััณฑ์์ที่่�จำำ�เป็็นอย่่าง ยาสารสกััด
ฟ้้าทะลายโจร แคปซููล ตราทองเอก จากบริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ ปรอทวััดไข้้
ยาพาราเซตามอล หน้้ากากอนามััย และเจลแอลกอฮอล์์ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
1,000 กล่่อง โดยส่่งมอบให้้แก่่กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อ
ส่่งต่่อให้้กัับผู้้�ป่่วยโควิ ิดสีีเขีียว ที่่�อาการไม่่รุุนแรงได้้ใช้้สำำ�หรัับการกัักตััว
แบบ Home Isolation ต่่อไป

	ก่่อนหน้้านี้้� มีีการส่่งมอบเงิินบริ ิจาคเพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุน
การปฏิิ บัั ติิ ง านของบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ใ ห้้ แ ก่่โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสนาม ผ่่านโครงการ “ช่่อง 8 รวมใจสู้้�ภััยโควิ ิด-19” ในขณะ
ที่่� COOLfahrenheit ทำำ�แคมเปญ ‘COOL ช่่วยขาย’ ใช้้ช่่วงเวลาใน
รายการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิ ิด-19 ในการ
ประชาสััมพัันธ์์ร้้านค้้า รวมถึึงส่่งมอบสิ่่�งของจำำ�เป็็น อาทิิ หน้้ากากอนามััย
เจลแอลกอฮอล์์ และยาสารสกััดฟ้้าทะลายโจร ตราทองเอก ให้้กัับทาง
สำำ�นัก
ั งานเขตจตุุจัก
ั ร นำำ�ไปส่่งต่่อให้้แก่่คนในชุุมขน เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
ระบาดในวงกว้้างอีีกด้้วย

โครงการ “RS Self-Isolation Care Box”

โครงการ “RS Care Bag สู่่�ชุุมชนเขตจตุุจัักร”

โครงการ “RS Christmas Spirit” Make all Happy Pawsibilities”
อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ตั้้�งเป้้าดำำ�เนิินโครงการช่่วยเหลืือชุุมชนอย่่างต่่อ
เนื่่�องในสถานการณ์์ระบาดของโควิ ิด-19 ส่่ง RS CARE BAG ให้้แก่่
ผู้้�ป่่วยโควิ ิด-19 เพื่่�อแทนความห่่วงใยและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับ
ชาวชุุมชนที่่�ต้้องรัักษาตััวที่่�บ้้านและประสบปััญหาจากโควิ ิด-19 ที่่�มีีการ
แพร่่ระบาดอย่่างหนัักในช่่วงเวลานี้้� ให้้แก่่ชุุมชนเขตจตุุจัักรที่่�รัักษาตััว
อยู่่�ที่่�บ้้าน และผู้้�เดืือดร้้อนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิ ิด-19
จำำ�นวน 500 ครััวเรื ือน
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อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ใส่่ใจและให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพชีีวิ ิตของทุุก
คน รวมไปถึึงเหล่่าสััตว์์เลี้้�ยง และสััตว์์ที่่�ถููกทอดทิ้้�งในชุุมชน โดยมอบ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และระดมทุุนจากกิิจกรรมสอยดาวและออกร้้านของพนัักงาน
ในองค์์กร ให้้กัับมููลนิิธิิเดอะวอยซ์์ (เสีียงจากเรา) และมููลนิิธิิรัักษ์์ แมว
ปัันน้ำำ��ใจให้้แมวจร เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานช่่วยเหลืือสััตว์์ที่่�ถููกทอดทิ้้�ง
ให้้มีีคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยมอบรายได้้จากการจััดสอยดาว จำำ�นวน
รวมทั้้�งสิ้้�น 50,240 บาทและผลิิตภััณฑ์์อาหารสััตว์์ไลฟ์์เมตให้้แก่่ มููลนิิธิิ
เดอะวอยซ์์ (เสีียงจากเรา) และมููลนิิธิิรัักษ์์แมว ปัันน้ำำ��ใจให้้แมวจร
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โครงการ “Children Share 2021

รายการ “ข่่าวเช้้าบรรเทาทุุกข์์”
บริ ิษัั ทฯ ร่่วมกัับมููลนิิธิิบ้้านนกขมิ้้�น จััดโครงการส่่งมอบของ
ขวััญ เจลล้้างมืือและหน้้ากากอนามััย ให้้แก่่ เด็็ก ผู้้�ยากไร้้ และ คนไร้้บ้า้ นใน
เขตกรุุงเทพฯ และชุุมชนใกล้้เคีียงบริ ิษััท ซึ่่�งสิ่่�งของที่่�นำำ�ไปบริ ิจาคในครั้้�งนี้้�
รวบรวมมาจากน้ำำ��ใจของพนัักงานในบริ ิษััทที่่�ได้้ร่่วมโครงการ “Children
Share” ปัันของเล่่นให้้น้้องๆ จากกิิจกรรมในงานวัันเด็็กประจำำ�ปีี

โครงการ “RS รัักโลกให้้เต็็มร้้อย”

การดำำ�เนิินรายการ “ข่่าวเช้้าบรรเทาทุุกข์์” ถืือเป็็นรายการที่่�
มุ่่�งช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อนของผู้้�คนในสัังคมในหลากหลายรููป
� ง� การเจ็็บป่่วย ปััญหาหนี้้�สิน
แบบ อาทิิ คนไร้้บ้า้ น คนไร้้ที่่พึ่่
ิ นอกระบบ โดย
ผ่่านการดำำ�เนิินการแก้้ปัญ
ั หาที่่�ต้น
้ เหตุุ อาทิิ การส่่งเสริ ิมอาชีีพ การจััดหา
การรัักษาพยาบาล การระดมทุุน การเป็็นสื่่�อกลางเพื่่�อประสานงานไปยััง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีผู้้�ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากรายการ “คุุยข่่าว
เช้้า ช่่อง 8” รวมทั้้�งหมด 16 ราย แบ่่งเป็็น ด้้านสุุขอนามััย โรคภััย ความ
เป็็นอยู่่� 9 ราย ด้้านการศึึกษา 2 ราย ด้้านการสร้้างอาชีีพ 1 ราย และ
ด้้านการคมนาคม อุุบััติิภััย ทั้้�งหมด 4 ราย และยัังคงเดิินหน้้าทำำ�รายการ
ข่่าวเช่่นนี้้�ต่่อไป เพื่่�อหวัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือผู้้�คนในสัังคมให้้มีี
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น มีีคุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ดีีได้้อย่่างเพีียงพอและยั่่�งยืืน

รายการ “คิิดแบบ RS”
อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ให้้ความใส่่ใจในเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อม จึึงตั้้�งเป้้า
สื่่�อสารในเรื่่�องข้้อมููล ข่่าวสารและความรู้้�ต่่างๆ แก่่พนัักงานงานเพื่่�อเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างแรงบัันดาลใจ สร้้างความตระหนัักรู้้�และชัักชวนให้้
พนัักงานในองค์์กรเริ่่�มต้้นดููแลสิ่่�งแวดล้้อมจากการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ของตนเอง

#PassiontoWin จากเสีียงตอบรัับที่่�ดีีของแฟนเพจหลายๆ
ท่่าน ถึึงคลิิปวี ีดีีโอ “คิิดแบบRS” ที่่�รวมไว้้ทั้้ง� แนวคิิดในการทำำ�ธุุรกิิจ และ
มุุมมองดีีๆ จากประสบการณ์์ในการทำำ�งานกว่่า 40 ปีี ของเฮีียฮ้้อ ที่่�จะช่่วย
สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับ
ั ทุุกคนได้้ในวัันที่่�โลกธุุรกิิจหมุุนไปอย่่างรวดเร็็ว
	วัันนี้้�เราได้้รวบรวมไว้้ให้้ทุุกคนสามารถรัั บชมย้้อนหลัังกัันได้้
ครบทุุก EP ที่่� YouTube Channel : RS GROUP เลืือกชมที่่� playlist
“คิิดแบบ RS”

โครงการ “The Rising Influencer” ช่่องทางการเชื่่�อมต่่อองค์์ความรู้้�สู่่�ผู้้�คนในสัังคม
บริ ิษััท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล จํํากััด ซึ่่�งเป็็นบริ ิษััทในเครื ือและมีีความ
เชี่่�ยวชาญทางด้้านการสร้้ างคอนเทนต์์และการตลาดดิิจิิทััล ได้้ริ ิเริ่่�ม
โครงการ ‘The Rising Influencer’ เพื่่�อค้้นหาผู้้�มีีความสามารถ
โดดเด่่น เป็็ น นัั ก เล่่าเรื่่�อ งที่่� ก ล้้ า แสดงออก มีี เ อกลัั ก ษณ์์ พร้้ อ มจะมา
ผลิิ ต คอนเทนต์์ และสร้้ า งอิิ ท ธิิ พ ลบนโลกโซเชีี ย ลในฐานะ Super
Influencers บนช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ
โครงการนี้้� เน้้นการสร้้างคอนเทนต์์ใหม่่สื่่�อสารไปยัังกลุ่่�มเป้้า
หมายที่่�หลากหลายมากขึ้้�น อาทิิ กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ กลุ่่�มแฟนคลัับไอดอล
จากต่่างประเทศ กลุ่่�มคนรัักการเต้้น คนรัักการทำำ�อาหาร และกลุ่่�มคนรััก
สััตว์์ เป็็นต้้น โดยผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั เลืือกจะได้้ทำำ�งานร่่วมกัับทีีมงานมืืออาชีีพพร้้อม
โปรดัักชัันระดัับคุุณภาพ และมีีโอกาสร่่วมงานกัับแบรนด์์และศิิลปิิน
ชั้้�นนำำ�ระดัับประเทศและนานาชาติิ ไปจนถึึงส่่วนแบ่่งรายได้้และสิิทธิิ
ประโยชน์์อื่่�นๆ
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5) หน่่วยงานกำำ�กัับ รััฐบาล
การดำำ�เนิินการด้้านภาษีี

บริ ิษัั ทฯ ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์ จึึงมุ่่�งมั่่�นให้้มีีการปฏิิบััติิงานด้้านภาษีี และใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี อย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วน เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดภายใต้้ข้อ
้ กำำ�หนดของกฎหมาย รวมถึึงการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อบัังคัับในการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและ
ภาษีี ต่่อภาครััฐและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการปฏิิบัติ
ั งิ านตามหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และตามแนวทาง
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นให้้บริ ิษััทฯ มีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาและมีีส่่วนรัับผิิดชอบด้้านสัังคมอย่่างเต็็มที่่�
� ี จะสามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวมของประเทศได้้อย่่างดีีในอนาคต
เพราะบริ ิษััทฯ เชื่่�อว่่าความรัับผิิดชอบด้้านภาษีีที่่ดี

แนวปฏิิบััติิ

1) ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการด้้านภาษีี ในแต่่ละประเทศที่่�บริ ิษัั ทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยอย่่าง
ถููกต้้องและครบถ้้วน
2) การวางแผนภาษีีและใช้้สิท
ิ ธิิประโยชน์์ทางภาษีีอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ รวมถึึงการใช้้โครงสร้้างภาษีีในแนวทางที่่�
ถููกต้้อง ซึ่่�งไม่่ก่่อให้้เกิิดการหลีีกเลี่่�ยงภาษีี
3) ดำำ�เนิินการนำำ�ส่่งและขอคืืนภาษีีภายในระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่บริ ิษััทฯ หน่่วยงานของรััฐ และประเทศ
4) ทำำ�การศึึกษาและพิิจารณาผลกระทบทางภาษีี อย่่างสม่ำำ�� เสมอ หากมีีกฎหมายหรื ือนโยบายทางภาษีี ประกาศใช้้ หรื ือกรณีีที่่�บริ ิษัั ทฯ
� โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริ ิษััทฯ เป็็นที่่�ตั้้ง�
มีีการทำำ�ธุุรกรรมใหม่่เกิิดขึ้้น
5) จััดให้้มีีที่่�ปรึ ึกษาทางที่่�มีีความรู้้�และความเข้้าใจด้้านภาษีี เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและลดความเสี่่�ยงของข้้อพิิพาททาง
ภาษีี รวมถึึงการจััดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบในการให้้ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ ตามข้้อเท็็จจริ ิงที่่�เกิิดขึ้้�น เมื่่�อได้้รัับการร้้องขอหรื ือเรี ียกตรวจจาก
หน่่วยงานของรััฐ
6) ส่่งเสริ ิมให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง พััฒนาความรู้้�ทางด้้านภาษีี เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน

การรายงานภาษีี

บริ ิษัั ทฯ ได้้มีีการติิดตามและประเมิินการดำำ�เนิินงานตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านภาษีี อย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบและมีีการปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้อง ซึ่่�งในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ มิิได้้มีีการดำำ�เนิินงานใดที่่�เป็็นการละเมิิด
กฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านภาษีี ส่่งผลให้้ไม่่มีีเบี้้�ยปรัับใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยที่่�บริ ิษััทฯ มีีกำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีเท่่ากัับ 130,951,850 บาท และภาษีีเงิินได้้
� ท้้จริ ิงร้้อยละ 20 ซึ่่�งแตกต่่างจากอััตราภาษีีที่่�จ่่ายจริ ิง (Effective Tax Rate) ที่่�จ่่ายร้้อยละ 4.56 โดย
เท่่ากัับ 5,968,038 บาท ตามอััตราภาษีีที่่แ
มีีรายการสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีที่่�ได้้รัับภายในปีี ได้้แก่่ พระราชกฤษฏีีกา ฉบัับ 437 เรื่่�องรายจ่่ายในการฝึึกอบรมพนัักงาน และ พระราชกฤษฏีีกา
ฉบัับ 604 622 642 เรื่่�องส่่งเสริ ิมการลงทุุนในทรััพย์์สิิน

การสนัับสนุุนการพััฒนาสัังคมร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น

ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนโครงการพััฒนาสัังคมร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น รวมเงิินสนัับสนุุนทั้้�งสิ้้�น 1,125,681 บาท หรื ือร้้อยละ
0.03 ของรายได้้รวม นอกจากนี้้�บริ ิษััทฯ ยัังเป็็นตััวกลางให้้ผู้้�ชม ผู้้�ฟััง ลููกค้้า ได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือสัังคมผ่่านโครงการ
ต่่างๆ รวมจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 9,738,978 บาท
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การวิ ิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ
การวิ ิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการในส่่วนนี้้�ได้้จัด
ั ทำำ�ขึ้น
้�
จากผลประกอบการรวมของบริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กัด
ั (มหาชน) (“บริ ิษััทฯ”)
และบริ ิษััทในเครื ือ ตามงบการเงิินที่่�ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีี
เพื่่�อประโยชน์์ในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของบริ ิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
บริ ิษัั ทได้้มีีการจััดแบ่่งกลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
พาณิิชย์์ ธุุรกิิจสื่่�อ ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ

ผลกำำ� ไรสุุ ทธิิ ปีี 2564 อ่่ อ นตัั ว ลงในระยะสั้้� น จากปัั จ จัั ย
� ูง โดยคาดจะกลัับฟื้้�นตััวหลัังสถานการณ์์
ภายนอก และการแข่่งขัันที่่สู
โรคระบาดคลี่่�คลาย
จากปััจจััยลบภายนอกที่่�ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้รวมให้้อ่่อนตััว
ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจากพััฒนาแบรนด์์และผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ส่่งผล
ให้้กำำ�ไรสุุทธิิลดลงร้้อยละ 75.9 อยู่่�ที่่� 127.4 ล้้านบาท

ประเด็็นเด่่นสำำ�หรัับปีี 2564

� ว สร้้างการเติิบโตในทุุกมิิติทั้้
ปีี 2565 เป็็นปีีแห่่งการเก็็บเกี่่ย
ิ ง�
คอมเมิิร์์ซ และเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ สู่่�เป้้ารายได้้ 5,100 ล้้านบาท
	สำำ�หรัับปีี 2565 จะเป็็นปีีที่่�ทั้้�งธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ และเอ็็นเตอร์์
� านมาธุุร
เทนเมนต์์เติิบโตบนฐานของการพััฒนา Ecosystem จากปีีที่่ผ่่
กิิจคอมเมิิร์์ซจะสร้้ างการเติิบโตของยอดขายจากผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ที่่�
พััฒนาและสร้้างแบรนด์์ โดยบริ ิษัั ทฯ มีีแผนในการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
ภายใต้้แบรนด์์เดิิมมากกว่่า 28 SKUs ด้้านธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์จะ
สร้้างรายได้้จากการพััฒนาคอนเทนต์์รููปแบบใหม่่บนช่่องทางออนไลน์์
ประกอบกัับรายได้้จากกิิจกรรมและคอนเสิิร์์ตที่่�เสริ ิมกลัับมา ในขณะ
ที่่�ทั้้�งสองธุุรกิิจจะได้้ รัับแรงสนัับสนุุนจากการนำำ� Popcoin Smart
Marketing Platform เข้้ามาสร้้ างมููลค่่าให้้กัับธุุรกิิจซึ่่�งเป็็นกุุญแจ
สำำ�คััญที่่�จะนำำ�พาทุุกธุุรกิิจในเครื ือ อาร์์เอส กรุ๊๊�ป มุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย 5,100
ล้้านบาท ในปีี 2565

� พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่และ
ปีี 2564 เป็็นปีีแห่่งการลงทุุนเพื่่อ
แบรนด์์ ด้้วยการออกสิินค้้าใหม่่ต่่อเนื่่�องตลอดปีี เพื่่�อเสริ ิมศัักยภาพ
� สุุขภาพ และขยายกลุ่่�มเป้้าหมายสู่่�ตลาด
การแข่่งขัันในตลาดสิินค้้าเพื่่อ
ใหม่่ๆ สร้้างความหลากหลายของฐานลููกค้้า
บริ ษั
ิ ั ท ฯ เดิิ น หน้้ า พัั ฒ นาผลิิ ตสิิ น ค้้ า นวัั ต กรรมด้้ า นสุุ ข ภาพ
หลากหลายประเภทเพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ของคนยุุคใหม่่ซึ่่�งมีีความ
ห่่วงใยสุุขภาพในสถานการณ์์โควิ ิด-19 พร้้อมสร้้างความแข็็งแรงของ
แบรนด์์เพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารคอลลา
เจนและอาหารเสริ ิมมััลติิ ออยล์์ พลััส น้ำำ��มัันเมล็็ดกััญชง แบรนด์์ “well
u” เครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชัน
ั นััล ดริ ิงค์์ แบรนด์์ “CAMU C” และผลิิตภัณ
ั ฑ์์เกี่่�ยว
กัับสััตว์์เลี้้�ยง แบรนด์์ “Lifemate” แต่่ด้้วยสถานการณ์์โควิ ิด-19 ที่่�ส่่ง
ผลกระทบโดยตรงต่่อกำำ�ลัังซื้้�อผู้้�บริ ิโภค ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ยัังมีียอด
ขายต่ำำ�� กว่่าเป้้าหมาย อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความพร้้อมทั้้�งด้้านผลิิตภััณฑ์์
และแบรนด์์จากปีี 2564 จะเป็็นฐานให้้บริ ิษััทใช้้สร้้างยอดขายและพััฒนา
สิินค้้า SKUs ใหม่่ภายใต้้แบรนด์์เดิิม ซึ่่�งจะช่่วยให้้ธุรุ กิิจพาณิิชย์ส
์ ามารถ
เติิบโตได้้อย่่างรวดเร็็ว
� เยื้้�อ ส่่งผลให้้รายได้้รวม
	ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ที่่ยืืด
หดตััว บริ ิษััทฯ จึึงเร่่งเสริ ิมรายได้้จากการพััฒนาช่่องทางออนไลน์์ทุุก
ธุุรกิิจ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริ ิหารค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อลดผลกระทบ
	ด้้วยสถานการณ์์โควิ ิด-19 ที่่�รุุนแรงและยาวนานต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 2 ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริ ิโภคให้้คงอ่่อนตััว ในขณะที่่�การ
ขายผ่่านช่่องทางโทรศััพท์์ได้้รัับผลกระทบจากมาตรการการทำำ�งานจาก
ที่่�บ้้านให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมการขายได้้เต็็มที่่� กดดัันรายได้้ธุุรกิิจ
พาณิิชย์์ของบริ ิษัั ทฯ ด้้านธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์ เทนเมนต์์มีีรายได้้ที่่�ชะลอตััว
จากค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาที่่�หดตััว ส่่งผลให้้รายได้้รวมของปีี 2564 ลดลดลง
ร้้อยละ 5.3 จากปีีก่่อน อยู่่�ที่่� 3,572.8 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�บริ ิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้น
ขยายช่่องทางออนไลน์์ทั้้�งธุุรกิิจพาณิิชย์์ และธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์
เพื่่�อสอดรัับเทรนด์์พฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคในยุุค New Normal อีีกทั้้�งได้้
เร่่งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริ ิหารและควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่าย
ในการขายและบริ ิหารเริ่่�มลดลงตั้้�งแต่่ไตรมาส 3/2564
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	พร้้อมรุุกเข้้าสู่่�ธุุรกิิจขายตรง ผ่่านการเข้้าลงทุุน ULife ต่่อ
ยอดโมเดล Entertainmerce และขยาย Ecosystem ของอาร์์เอส
การลงทุุนใน ULife เปรี ียบเสมืือนทางลััดสู่่�ธุรุ กิิจขายตรงด้้วย
ศัักยภาพที่่�พร้้อมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ และเครื ือข่่าย Business partner ที่่�
แข็็งแกร่่ง เพื่่�อเสริ ิมโมเดลธุุรกิิจใหม่่ๆ ให้้แก่่ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซ และสร้้าง
Synergy ภายในกลุ่่�มธุุรกิิจ โดยมีีเป้้าหมายให้้ ULife เป็็นธุุรกิิจขาย
ตรงยุุคใหม่่สู่่�ผู้้�นำำ� 1 ใน 5 ของประเทศใน 3 ปีี
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2564
	ปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาเป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่เ� ศรษฐกิิจไทยเผชิิญกัับความ
ยากลำำ�บาก หลายธุุรกิิจมีีความท้้าทายจากสถานการณ์์โควิ ิด-19 ที่่�รุุนแรง
และยาวนานต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 2 ซึ่่�งส่่งผลให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ถููกจำำ�กััดภายใต้้มาตรการควบคุุมการระบาดที่่�เข้้มงวดเป็็นเวลาหลาย
เดืือน และกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริ ิโภคให้้ระมััดระวัังในการจัับ
จ่่ายใช้้สอยมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี แม้้จะมีี
การกระจายฉีีดวััคซีีนคืืบหน้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก การทยอยผ่่อนคลาย
มาตรการควบคุุ ม ที่่� เ ข้้ ม งวด และกิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ สามารถ
กลัับมาดำำ�เนิินการได้้ รวมทั้้�งมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครัั ฐ
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อาทิิ มาตรการ “คนละ ครึ่่�ง” เฟส 3 “ยิ่่�งใช้้ยิ่่�งได้้” แต่่การฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจที่่�ยัังเปราะบางประกอบกัับอััตราเงิินเฟ้้อที่่�เร่่งขึ้้�น และความกัังวลการ
ระบาดของไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่โอมิิครอน จึึงส่่งผลให้้การใช้้จ่่ายภาคเอกชนในประเทศยัังไม่่ฟื้้�นตััวเช่่นกััน โดยภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 จึึงมีี
แนวโน้้มเติิบโตเพีียงเล็็กน้้อยที่่�ร้้อยละ 1.2* โดยคาดการณ์์ว่่าเศรษฐกิิจไทยจะกลัับมาฟื้้�นตััวชััดเจนในปีี 2565 โดยมีีแรงขัับเคลื่่�อนหลัักมาจากค
วาบคืืบหน้้าของการฉีีดวััคซีีน ส่่งผลให้้ภาคการท่่องเที่่�ยวมีีทิิศทางดีีขึ้้�น แรงสนัับสนุุนจากมาตรการภาครััฐที่่�ช่่วยกระตุ้้�นการใช้้จ่่ายในประเทศ และ
การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลก
*ที่่�มา:ศููนย์์วิ ิจััยกรุุงศรี ี

หน่่วย:ล้้านบาท

ปีี 2563
จำำ�นวน

ปีี 2564
ร้้อยละ

เปลี่่�ยนแปลง

จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

(y-y)

รายได้้จากการขายและบริ ิการ
ธุุรกิิจพาณิิชย์์
ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์
- ธุุรกิิจสื่่�อ
- ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ
ต้้นทุุนขายและบริ ิการ

3,774.2
2,381.8
1,392.4
1,148.2
244.2
1,768.7

100%
63.1%
36.9%
30.4%
6.5%
46.9%

3,572.8
2,263.4
1,309.4
1,078.7
230.7
1,804.2

100%
63.4%
36.6%
30.2%
6.5%
50.5%

-201.4
-118.4
-83.0
-69.5
-13.5
35.5

-5.3%
-5.0%
-6.0%
-6.0%
-5.5%
2.0%

กำำ�ไรขั้้�นต้้น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหาร

2,005.5
1,320.7

53.1%
34.9%

1,768.7
1,678.3

49.5%
46.9%

-236.8
357.6

-11.8%
27.1%

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน

684.8
36.1

18.1%
1.0%

90.4
59.1

2.5%
1.7%

-594.4
22.9

-86.8%
63.5%

กำำ�ไร/(ขาดทุุน)สุุทธิิ

528.3

14.0%

127.4

3.4%

-400.9

-75.9%

รายได้้

โครงสร้้างรายได้้

รายได้้รวมจากการขายและบริ ิการสำำ�หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 3,572.8 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 5.3 จากปีีก่่อน จากรายได้้ธุุรกิิจพาณิิชย์์ และเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์
ที่่�หดตััว ซึ่่�งมีีสาเหตุุหลัักจากสถานการณ์์โควิ ิด-19 ที่่�รุุนแรงและยืืดเยื้้�อตลอด
ทั้้�งปีี ทั้้�งนี้้�สามารถแยกอธิิบายตามกลุ่่�มธุุรกิิจ ได้้ดัังนี้้�

ธุุรกิิจเพลง

7%

ธุุรกิิจสื่่�อ

30%

3,573
ล้้านบาท

63%
ธุุรกิิจพาณิิชย์์

ธุุรกิิจพาณิิชย์์

รายได้้ธุุรกิิจพาณิิชย์์ ประกอบด้้วย รายได้้จากการจััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริ ิษััทฯ และสิินค้้าของพาร์์ทเนอร์์ โดย
บริ ิษัั ท ฯ มุ่่� ง เน้้ น การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ตลอดจนเลืื อ กสรรผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
ใหม่่ที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�บริ ิโภคให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อตอบรัั บกระแสความสนใจในสุุขภาพที่่�เพิ่่�มสููงภายใต้้สถานการณ์์
โควิ ิด-19 ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ จึึงได้้เพิ่่�มความหลากหลายของประเภท
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ รวมทั้้�งขยายไปยัังตลาดใหม่่ที่่�มีโี อกาสการเติิบโตสููง และขยาย
� เพื่่�อลดผลกระทบในช่่วงสถานการณ์์
ช่่องทางจำำ�หน่่ายสู่่�ออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้น
ที่่�ท้้าทาย และเสริ ิมศัักยภาพการเติิบโตของรายได้้ในระยะยาว อาทิิ
• ขยายสู่่� ต ลาดแมสด้้ ว ยการพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ภายใต้้
แบรนด์์ใหม่่ ทั้้�งผลิิตภััณฑ์์เสริ ิมอาหารคอลลาเจน แบรนด์์“well u” คอ
ลลาเจนระดัับพรี ีเมีียม และเครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชัน
ั นััล ดริ ิงค์์ แบรนด์์ “CAMU
C” เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��ผลไม้้ผสมคามูู คามูู วิ ิตามิินซีีสูงู 200% เน้้นจุุดขายด้้าน
สุุขภาพ หาทานสะดวก สอดคล้้องกัับแนวโน้้มความใส่่ใจสุุขภาพของ
ผู้้�บริ ิโภคในปััจจุุบััน
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• พััฒนายาสมุุนไพรสารสกััดฟ้้าทะลายโจร แบรนด์์ “ทองเอก”
ซึ่่�งมีีสรรพคุุณช่่วยลดไข้้ และได้้รัับความนิิยมในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโควิ ิด-19
• พััฒนาผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง ขยายโอกาสการเติิบโต
ของรายได้้จากตลาดที่่�เติิบโตสููงต่่อเนื่่�องด้้วยความนิิยมเลี้้�ยงสััตว์์ของ
ผู้้�บริ ิโภคที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยเปิิดตััวอาหารสััตว์์เลี้้�ยงสำำ�หรัับสุุนััขและแมว
แบรนด์์ “Lifemate” ในระดัับ Upper Standard ด้้วยสิินค้้ากว่่า 54
SKUs ซึ่่�งให้้ความใส่่ใจกัับสุุขภาพของสััตว์์เลี้้�ยงแต่่ละชนิิดโดยเฉพาะ
ด้้วยสููตรที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละสายพัันธ์์ ช่่วงวััย และกิิจกรรม
• พััฒนาสิินค้้ากััญชงผลิิตภััณฑ์์แรก อาหารเสริ ิม มััลติิ ออยล์์
พลััส น้ำำ��มัันเมล็็ดกััญชง ภายใต้้แบรนด์์ “well u” ช่่วยเสริ ิมสร้้างระบบ
ภููมิิคุ้้�มกัันและดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวม โดยมีีแผนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
กััญชงชนิิดอื่่�นๆ ออกสู่่�ตลาดในปีี 2565 ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสร้้างรายได้้จากกระแส
ความสนใจในสรรพคุุณต่่างๆที่่�ดีีต่่อสุุขภาพของกััญชง

• ขยายช่่องทางออนไลน์์ ผ่่าน RS Mall Application บน
สมาร์์ทโฟนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าง่่ายและรวดเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้�น และให้้บริ ิการ Virtual RS Mall บน V-AVENUE BY AIS
5G ที่่�สร้้างประสบการณ์์ในการช้้อปปิ้้�งเสมืือนจริ ิงให้้กัับลููกค้้าสอดรัับ
พฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคในยุุควิ ิถีีใหม่่ (New normal) ที่่�นิิยมซื้้�อสิินค้้าและ
บริ ิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์
รายได้้จากธุุรกิิจพาณิิชย์สำ
์ ำ�หรัับปีี 2564 เท่่ากัับ 2,263.4 ล้้าน
บาท ลดลงร้้อยละ 5 จากปีีก่่อน จากยอดขายที่่�อ่่อนตััวของกลุ่่�มสิินค้้า
เดิิมอัันเนื่่�องจากกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริ ิโภคที่่�อ่่อนตััว ประกอบกัับผลกระทบ
จากมาตรการ Work from home ที่่�ส่่งผลให้้ทีีมขายทางโทรศััพท์์ไม่่
สามารถปฏิิบััติิงานที่่�สำำ�นัักงานได้้เต็็มประสิิทธิิภาพ ในขณะที่่�ผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ ที่่�มีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายในผ่่านร้้านสะดวกซื้้�อเป็็นหลัักได้้รัับผล
กระทบจากมาตรการควบคุุมการระบาดและมีียอดขายที่่�ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย

ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์

ธุุรกิิจสื่่�อ สำำ�หรัับปีี 2564 มีีรายได้้เท่่ากัับ 1,078.7 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 6 จากปีีก่่อน จากภาพรวมค่่าใช้้จ่่ายอุุตสาหกรรมโฆษณา
ที่่�หดตััวต่่อเนื่่�องในช่่วงสถานการณ์์โควิ ิด-19 ส่่งผลให้้แบรนด์์สิินค้้า
ต่่างๆ ปรัับลดงบประมาณโฆษณา ประกอบกัับมาตรการล็็อคดาวน์์ส่่งผล
กระทบต่่อการผลิิตคอนเทนต์์ใหม่่ๆ ให้้ล่่าช้้าออกไป
โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ยกระดัับคอนเทนต์์ 3 ประเภทหลััก
ทั้้�งรายการกีีฬา ละคร และข่่าว อีีกทั้้�งนำำ�คอนเทนต์์ดัังจากต่่างประเทศ
มาออกอากาศ เพื่่�อดึึงผู้้�ชมกลุ่่�มใหม่่ๆ เพื่่�อขยายฐานไปสู่่�ผู้้�ชมที่่�ชื่่�นชอบ
คอนเทนต์์จีีนและอิินเดีีย ส่่งผลให้้ยัังสามารถรัั กษาระดัับเรตติ้้�งรวม
เฉลี่่�ยในระดัับสููงเท่่ากัับ 0.42 และยัังคงมีีเรตติ้้�งอัันดัับที่่� 3 ในกลุ่่�มสถานีี
โทรทััศน์์ช่่องรายการทั่่�วไป ประเภทความคมชััดปกติิ (Variety – SD)
จากการสำำ�รวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand)
ตลอดปีี 2564
จากเทรนด์์พฤติิกรรมผู้้�บริ ิโภคที่่�นิิยมรัับชมและฟัังคอนเทนต์์
� บริ ิษััทฯ จึึงเดิินหน้้าขยายฐานผู้้�ชมยุุคดิิจิทั
ผ่่านสื่่�อออนไลน์์มากขึ้้น
ิ ล
ั ด้้วย
� นำำ�ทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ โดยนำำ�ลิข
การสร้้างพาร์์ทเนอร์์ชั้้น
ิ สิิทธิ์์�
� อ
คอนเทนต์์ที่่มี
ี ยู่่� รวมถึึงผลิิตคอนเทนต์์ใหม่่เพื่่�อนำำ�ไปฉายบนช่่องทางของ
วิ ิดีีโอสตรี ีมมิ่่�ง อาทิิ We TV และ AIS Play ด้้านธุุรกิิจสื่่�อวิ ิทยุุได้้ขยาย
ฐานกลุ่่�มผู้้�ฟัังวิ ิทยุุไปยัังกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ ด้้วยการร่่วมพัันธมิิตรกัับมิิวสิิค
สตรี ีมมิ่่�งแอปพลิิเคชั่่�นชั้้�นนำำ� อาทิิ JOOK Apple Music และ Google
Assistant เพื่่�อขยายฐานผู้้�ฟัังที่่�มีอ
ี ายุุต่ำำ��ลง และสร้้างความหลากหลาย
ช่่องทางการรัับฟััง
ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ สร้้างรายได้้ในปีี 2564 จำำ�นวน 230.7
ล้้านบาท ปรัั บตััวลดลงร้้ อยละ 5.5 จากปีีก่่อน เป็็นผลจากมาตรการ
การควบคุุมการแพร่่ระบาด บริ ิษัั ทฯ จึึงไม่่สามารถจััดคอนเสิิร์์ตหรื ือ
อีีเว้้นท์์ขนาดใหญ่่ได้้ อย่่างไรก็็ตามธุุรกิิจเพลงยัังเติิบโตได้้ดีีจากการ
พัั ฒ นาคอนเทนต์์ เ พลงรูู ป แบบใหม่่ๆ ผ่่านโซเชีี ย ลมีี เ ดีี ย ของกลุ่่� ม
อาร์์เอสเพื่่�อสร้้างรายได้้จากยอดผู้้�ชมบนฐานแฟนคลัับกว่่า 40 ล้้านบััญชีี
รวมทั้้�งรายได้้จากการฟัังเพลงผ่่านทางระบบดิิจิิทััลในรูู ปแบบการฟััง
สตรี ีมมิ่่�งออนไลน์์ผ่่านแพลตฟอร์์มชั้้�นนำำ�ต่่างๆ อาทิิ JOOX, Spotify,
Apple Music สอดรัั บกระแสการรัั บฟัังเพลงผ่่านสตรี ีมมิ่่�งที่่�เติิบโต
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

ต้้นทุุนขายและบริ ิการ

	ต้้นทุุนขายและบริ ิการสำำ�หรัับปีี 2564 เท่่ากัับ 1,804.2 ล้้าน
� เล็็กน้้อยจากปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 2.0 เป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้น
� ของ
บาท เพิ่่�มขึ้้น
สััดส่่วนยอดขายสิินค้้าพาร์์ทเนอร์์ซึ่่�งมีีต้้นทุุนที่่�สููงกว่่าสิินค้้าของบริ ิษัั ท
และต้้นทุุนค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััย ชดเชยด้้วยต้้นทุุนของธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์
เทนเมนต์์ที่่�ลดลงเล็็กน้้อยจากต้้นทุุนงานจััดอีีเว้้นท์์ที่่�ลดลง ประกอบกัับ
ต้้นทุุนการผลิิตสื่่�อโทรทััศน์์ที่่�ลดลงจากการนำำ�คอนเทนต์์เดิิมมารี ีรััน

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

บริ ิษัั ท ฯ มีี กำำ� ไรขั้้� น ต้้ น รวมอยู่่� ที่่� 1,768.7 ล้้ า นบาท ลดลง
ร้้ อยละ 11.8 จากปีีก่่อน เป็็นผลจากรายได้้รวมลดลงจากกำำ�ลัังซื้้�อผู้้�
บริ ิโภคที่่�ชะลอตััวส่่งผลให้้ยอดขายสิินค้้าลดลง ประกอบกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิ ิด-19 ที่่�รุุนแรง ที่่�ส่่งผลต่่อเม็็ดเงิินโฆษณาและ
การจััดกิิจกรรม โดยอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 49.5 ลดลงจากปีี
ก่่อนที่่�ร้้อยละ 53.1
ธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซมีกำ
ี ำ�ไรขั้้�นต้้น เท่่ากัับ 1,395.5 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 11.7 จากปีีก่่อน เป็็นผลจากยอดขายสิินค้้าที่่�ลดลง ในขณะที่่�อัต
ั รา
กำำ�ไรขั้้�นต้้นธุุรกิิจคอมเมิิร์์ซเท่่ากัับร้้อยละ 61.7 ลดลงจากร้้อยละ 66.3
� ประกอบกัับ
ในปีีก่่อน จากสััดส่่วนยอดขายของสิินค้้าพาร์์ทเนอร์์ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น
การใช้้รายการส่่งเสริ ิมการขายเพื่่�อกระตุ้้�นกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริ ิโภค
ธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นเท่่ากัับ 373.1 ล้้านบาท
� ดลงตามการหดตััว
ลดลงร้้อยละ 12.2 จากปีีก่่อน เป็็นผลจากรายได้้ที่่ล
ของงบโฆษณา และไม่่สามารถจััดอีีเว้้นต์์และคอนเสิิร์์ตได้้จากผลกระทบ
ของสถานการณ์์โควิ ิด-19 ในขณะที่่�อัต
ั รากำำ�ไรขั้้�นต้้นธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทน
เมนต์์เท่่ากัับร้้อยละ 28.5 ลดลงจากร้้อยละ 30.6 ในปีีก่่อน

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหาร และต้้นทุุนทางการเงิิน

บริ ิษัั ท ฯ มีี ค่่ าใช้้ จ่่ ายในการขายและบริ ิหารสำำ�หรัั บ ปีี 2564
จำำ�นวน 1,678.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.1 จากปีีก่่อน จากค่่าใช้้
จ่่ายทางการตลาดสำำ�หรัับการลงทุุนในการสร้้างแบรนด์์ของผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ CAMU C และ Well U ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายในการปรัับโครงสร้้าง
องค์์กร ทั้้�งนี้้�ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหารต่่อยอดขายคิิดเป็็นอััตรา
ร้้อยละ 46.9 อย่่างไรก็็ตาม ค่่าใช้้จ่่ายทางการตลาดได้้เริ่่�มปรัับลดลง
ตั้้�งแต่่ไตรมาส 3/2564 เป็็นต้้นมา อีีกทั้้�งแผนการเพิ่่�ม SKUs ใหม่่ภาย
ใต้้แบรนด์์เดิิมในปีี 2565 จะทำำ�ให้้เกิิด economies of scale และขยาย
ยอดขายธุุรกิิจพาณิิชย์์ให้้สููงขึ้้�น
	ต้้นทุุนทางการเงิินสำำ�หรัับปีี 2564 จำำ�นวน 59.1 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 63.6 จากปีีก่่อน เป็็นผลจากดอกเบี้้�ยจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นตามเงิิน
กู้้�ยืืมธนาคารเพื่่�อใช้้ลงทุุนในธุุรกิิจบริ ิหารสิินทรััพย์์และบริ ิการติิดตามหนี้้�
บริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด

กำำ�ไรสุุทธิิ

	สำำ�หรัับปีี 2564 บริ ิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ 127.4 ล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 75.9 จากปีีก่่อน ซึ่่�งเป็็นผลจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิ ิด-19 ที่่�ยืืดเยื้้�อตลอดปีี ส่่งผลให้้รายได้้ธุุรกิิจหลัักของบริ ิษัั ทฯ
ลดลง ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริ ิหารในการลงทุุนสร้้ าง
แบรนด์์ของผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในปีีนี้้� ทั้้�งนี้้�บริ ิษัั ทฯ รัั บรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจาก
บริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด ในปีี 2564 จำำ�นวน 82.9 ล้้านบาท
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งบแสดงฐานะทางการเงิิน
สิินทรััพย์์

คุุณภาพของสิินทรััพย์์
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการอื่่�น (สุุทธิิ)

ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีสิน
ิ ทรััพย์์รวมทั้้�งสิ้้�น 5,803.2 ล้้านบาท แบ่่งเป็็นสิินทรััพย์์หมุน
ุ เวี ียน ร้้อยละ 18.7 และสิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวี ียน ร้้อยละ 81.3

ลููกหนี้้�การค้้าแยกตามอายุุหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระ

หน่่วย:ล้้านบาท

สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น (สุุทธิิ)
สิินค้้าคงเหลืือ (สุุทธิิ)
สิินทรััพย์์หมุุนเวี ียนอื่่�น
รวม

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียน

เงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมและร่่วมค้้า (สุุทธิิ)
อาคารและอุุปกรณ์์ (สุุทธิิ)
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ (สุุทธิิ)
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบ
กิิจการโทรทััศน์์ (สุุทธิิ)
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (สุุทธิิ)
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น (สุุทธิิ)

ปีี 2563
จำำ�นวน

ปีี 2564
ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

เปลี่่�ยนแปลง
(y-y)

จำำ�นวน

200.1
711.4
228.7
33.3

4.4%
15.8%
5.1%
0.7%

141.3
553.3
336.6
59.9

2.4%
9.5%
5.8%
1.0%

-58.8
-158.1
107.9
26.6

-29.4%
-22.2%
47.2%
80.0%

1,173.5

26.0%

1,091.1

18.7%

-82.4

-7.0%

4.0
641.9
471.5

0.1%
14.2%
10.4%

1,063.4
566.6
411.0

18.3%
9.8%
7.1%

1,059.4
-75.3
-60.5

26,534.4%
-11.7%
-12.8%

598.7
1,314.1
312.8

13.3%
29.1%
6.9%

526.7
1,803.8
340.6

9.1%
31.1%
5.9%

-72.0
489.7
27.8

-12.0%
37.3%
8.9%

รวม

3,343.0

74.0%

4,712.1

81.3%

1,369.1

41.0%

รวมสิินทรััพย์์

4,516.5

100.0%

5,803.2

100.0%

1,286.7

28.5%

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์หลัักประกอบด้้วย สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (สุุทธิิ) ร้้อยละ 31.1 เงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมและร่่วมค้้า

ร้้อยละ 18.3 อาคารและอุุปกรณ์์ (สุุทธิิ) ร้้อยละ 9.8 ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น (สุุทธิิ) ร้้อยละ 9.5 ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการ
โทรทััศน์์ (สุุทธิิ) ร้้อยละ 9.1 สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ (สุุทธิิ) ร้้อยละ 7.1 สิินค้้าคงเหลืือ (สุุทธิิ) ร้้อยละ 5.8 และเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ร้้อยละ 2.4
	สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 5,803.2 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 1,286.7 ล้้านบาท หรื ือร้้อยละ 28.5 สาเหตุุ
หลัักมาจากเงิินลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมและร่่วมค้้าเพิ่่�มขึ้้�น 1,059.4 ล้้านบาท จากการเข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นในบริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด เป็็นหลััก สิินทรััพย์์
ไม่่มีีตััวตน เพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 489.7 ล้้านบาท หรื ือร้้อยละ 37.3 จากการผลิิตและซื้้�อคอนเทนต์์สำำ�หรัับออกอากาศทางสถานีีโทรทััศน์์ ช่่อง 8
	สิินค้้าคงเหลืือเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 107.9 ล้้านบาท หรื ือร้้อยละ 47.2 จากการที่่�บริ ิษัั ทฯ มีีการเพิ่่�มประเภทของสิินค้้าใหม่่ เพื่่�อให้้เกิิดความ
หลากหลาย และรองรัับกัับการขยายตััวผ่่านช่่องทางการขายใหม่่ รวมถึึงแผนการเพิ่่�มปริ ิมาณที่่�ผลิิตสิน
ิ ค้้าเพื่่�อรองรัับยอดขายที่่�จะเติิบโตในอนาคต
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หน่่วย:ล้้านบาท

ปีี 2563
จำำ�นวน

ปีี 2564

ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

เปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวน

(y-y)

ลููกหนี้้�ที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกว่่ากำำ�หนดเวลาชำำ�ระหนี้้�น้อ
้ ยกว่่า 3 เดืือน
3 - 6 เดืือน
6 - 12 เดืือน
เกิินกว่่า 12 เดืือน

230.0
113.8
10.6
1.6
5.7

63.6%
31.5%
2.9%
0.4%
1.6%

280.3
109.2
0.5
11.9
5.7

68.8%
26.8%
0.1%
2.9%
1.4%

50.3
-4.6
-10.1
10.3
0.0

21.9%
-4.0%
-95.1%
643.8%
0.0%

รวม

361.7

100.0%

407.6

100.0%

45.9

12.7%

-5.7

-1.4%

-6.2

-1.5%

-0.5

-8.8%

356.0

98.6%

401.4

98.5%

45.4

12.8%

หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการอื่่�น (สุุทธิิ)

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
หน่่วย:ล้้านบาท
อััตราส่่วนหมุุนเวี ียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)

ปีี 2563

ปีี 2564

9.29
39

8.88
41

� จากปีีก่่อน 45.4 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการอื่่�น (สุุทธิิ) 401.4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น
ร้้ อยละ 12.8 เนื่่�องมาจากผลกระทบของสถานการณ์์โควิ ิด-19 ทำำ�ให้้การรัั บชำำ�ระเงิินชะลอตััวลงเล็็กน้้อย อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษัั ทฯมีีนโยบายใน
การติิดตามหนี้้�จากลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิดทุุกราย เพื่่�อให้้การรัับชำำ�ระเงิินจากลููกค้้าเป็็นไปตามนโยบายระยะเวลาเครดิิตเทอมของบริ ิษััทฯ

นโยบายและแนวทางพิิจารณาการปฏิิบััติิทางการค้้าที่่�เป็็นธรรมเกี่่�ยวกัับระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า (Credit Term)
1) ลููกค้้า

บริ ิษััทฯ มีีนโยบายการให้้เครดิิตเทอมกัับลููกค้้าเฉลี่่�ยประมาณ 3 เดืือน โดยมีีการพิิจารณาทบทวนวงเงิินและเครดิิตเทอมที่่�ให้้กัับลููกค้้าทุุก
ปีี และมีีการติิดตามหนี้้�จากลููกหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิดทุุกราย สำำ�หรัับกรณีีลููกหนี้้�ที่่�มีีอายุุค้้างนานเกิิน 1 ปีี หรื ือมีีปััญหาในการจ่่ายชำำ�ระ บริ ิษััทฯมีีนโยบาย
ในการติิดตามทวงถามรวมถึึงพิิจารณาและทบทวนค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยพิิจารณาควบคู่่�ไปกัับเกณฑ์์ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิิน เพื่่�อให้้มููลหนี้้�ที่่�คงเหลืือในงบการเงิินสะท้้อนมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจริ ิง
	สำำ�หรัับธุุรกิิจพาณิิชย์์ บริ ิษััทฯ มีีระยะเวลาในการเก็็บหนี้้�เงิินลููกหนี้้�การค้้าสำำ�หรัับการขายส่่งเฉลี่่�ย 30-120 วัันนัับจากวัันส่่งสิินค้้า แต่่หาก
เป็็นช่่องทางขายปลีีกผ่่านพนัักงานขายทางโทรศััพท์์ (Call Center) หรื ือผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะชำำ�ระเป็็นเงิินสด
� อยู่่�กับ
สำำ�หรัับธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายระยะเวลาเครดิิตเทอมให้้กับ
ั ลููกค้้าเฉลี่่�ย 60-90 วััน ขึ้้น
ั ประเภทงานขาย กลุ่่�มลููกค้้า
และความน่่าเชื่่�อถืือของลููกค้้าแต่่ละรายในการพิิจารณาการให้้สิินเชื่่�อ
	หากพิิจารณาถึึงอายุุของลููกหนี้้�จะเห็็นว่่ากว่่าร้้อยละ 90 ของลููกหนี้้� มีีอายุุค้้างชำำ�ระไม่่เกิิน 3 เดืือน ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายการให้้เครดิิตกัับ
ลููกค้้า โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯมีีระยะเวลาในการเรี ียกเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยที่่� 41 วััน ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับปีี 2563 ที่่� 39 วััน
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2) คู่่�ค้้า

บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายเครดิิตการจ่่ายเงิินให้้กับ
ั คู่่�ค้า้ หรื ือซััพพลายเออร์์อยู่่�ที่่� 30-60 วััน นัับจากวัันที่่�ได้้ตรวจรัับสิินค้้าหรื ือบริ ิการ หรื ือ
ชำำ�ระเป็็นงวดตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงในสััญญา ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแข่่งขัันทางการค้้า สำำ�หรัับคู่่�ค้้าที่่�เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม (SMEs) ได้้กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า (Credit Term) ที่่�เหมาะสมเป็็นระยะเวลา 30-45 วััน เพื่่�อ
ส่่งเสริ ิมสภาพคล่่องให้้คู่่�ค้้าของบริ ิษััทฯ สามารถนำำ�เงิินไปใช้้หมุุนเวี ียนในระบบเศรษฐกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
� จากปีีก่่อน เนื่่�องจากการจ่่ายชำำ�ระในปีี 2564 โดยส่่วนใหญ่่
	ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ มีีระยะเวลาในการจ่่ายหนี้้�เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 131 วััน เพิ่่�มขึ้้น
เป็็นการแบ่่งจ่่ายชำำ�ระเป็็นงวดตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาที่่�ได้้ทำำ�ไว้้ก่่อนหน้้านี้้� ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับการได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์นั้้�น เช่่น คอนเทนต์์รายการ เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตเป็็นประจำำ�ทุุกๆ ปีี เพื่่�อประเมิินการด้้อยค่่าของการใช้้ใบอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่�นความถี่่� โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ ได้้ทดสอบการด้้อยค่่าแล้้วพบว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนมีีมูล
ู ค่่าสููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีสุท
ุ ธิิ
จึึงไม่่มีีการด้้อยค่่าของใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ดัังกล่่าว

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (สุุทธิิ)
หน่่วย:ล้้านบาท

อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษััทฯ จะพยายามบริ ิหารจััดการประเด็็นดัังกล่่าว ให้้เป็็นไปตามนโยบายการให้้สิินเชื่่�อการค้้าแก่่คู่่�ค้้าที่่�บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดไว้้

สิินค้้าคงเหลืือ (สุุทธิิ)
ปีี 2563

หน่่วย:ล้้านบาท

จำำ�นวน

ปีี 2564
ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

เปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวน

(y-y)

ราคาทุุน
หััก ค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััย

237.0
-8.3

100.0%
-3.5%

371.7
-35.0

100.0%
-9.4%

134.6
-26.7

56.8%
322.2%

สิินค้้าคงเหลืือ (สุุทธิิ)

228.7

96.5%

336.7

90.6%

107.9

47.2%

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

อััตราส่่วนหมุุนเวี ียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยรวม (วััน)

ปีี 2563

ปีี 2564

7.26
50

6.38
57

ปีี 2563
จำำ�นวน

ปีี 2564
ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

เปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวน

(y-y)

1,394.7
-796.0

100.0%
-57.1%

1,394.7
-868.0

100.0%
-62.2%

0.0
72.0

0.0%
9.0%

598.7

42.9%

526.7

37.8%

-72.0

-12.0%

	ตามคำำ�สั่่ง� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิที่่� 4/2562 เรื่่�องมาตรการแก้้ไขปััญหาการประกอบกิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคม
เมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน 2562 ที่่�กำำ�หนดให้้สำำ�นัก
ั งาน กสทช. พิิจารณากำำ�หนดการทดแทน ชดใช้้ หรื ือ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้กับ
ั ผู้้�ถููกเรี ียกคืืนคลื่่�นความถี่่�
� อ
โดยการยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ที่่ต้
้ งชำำ�ระ 2 งวดสุุดท้้าย เป็็นผลให้้ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ก่่อนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีมููลค่่า 1,394.7 ล้้านบาท หัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม จำำ�นวน 868.0 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ยอดคงเหลืือสุุทธิิของมููลค่่า
ใบอนุุญาตฯ หลัังหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายเท่่ากัับ 526.7 ล้้านบาท
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จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

(y-y)

3,806.6
-2,492.6

100.0%
-65.5%

4,420.5
-2,616.7

100.0%
-59.2%

613.9
-124.1

16.1%
5.0%

1,314.0

-34.5%

1,803.8

40.8%

489.8

37.3%

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (สุุทธิิ) ประกอบด้้วย ลิิขสิิทธิ์์�ละคร และซีีรี ีย์์ ร้้อยละ 90.1 ลิิขสิิทธิ์์�เพลง โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์และอื่่�นๆ ร้้อยละ 9.9 รวมมููลค่่าสุุทธิิ 1,803.8 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 489.8 ล้้านบาท หรื ือร้้อยละ 37.3 จากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ลิิขสิิทธิ์์�ละคร ซีีรี ีส์์ต่่างประเทศ และโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อรองรัับระบบการทำำ�งานในด้้านต่่างๆ

หน่่วย:ล้้านบาท

ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการโทรทััศน์์ (สุุทธิิ)

ราคาตามบััญชีี (สุุทธิิ)

ร้้อยละ

เปลี่่�ยนแปลง

หนี้้�สิิน ส่่วนของเจ้้าของ และอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินค้้าคงเหลืือประกอบด้้วย สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปประเภทสิินค้้าอุุปโภคบริ ิโภคร้้อยละ 94.2 งานระหว่่างทำำ�ประเภท
รายการโทรทััศน์์ งานคอนเสิิร์์ตและกิิจกรรมการตลาด และอื่่�นๆ ร้้อยละ 5.8 รวมมููลค่่าสุุทธิิ 336.7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 107.9 ล้้านบาท
หรื ือร้้อยละ 47.2 และในปีีนี้้�บริ ิษััทฯ มีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััย 26.7 ล้้านบาท โดยบริ ิษััทฯ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนมููลค่่าสิินค้้าคง
เหลืืออย่่างสม่ำำ��เสมอในทุุกงวดบััญชีีเพื่่�อให้้มููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือที่่�แสดงในงบการเงิิน ไม่่ต่ำำ��กว่่ามููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ ทำำ�ให้้ปีีนี้้�มีีสััดส่่วนค่่าเผื่่�อสิินค้้า
ล้้าสมััยคิิดเป็็นร้้อยละ 9.4 โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 322.2 อย่่างไรก็็ดีี บริ ิษััทฯ ยัังคงมีีแผนการทำำ�โปรโมชั่่�นทางการตลาดต่่างๆ เพื่่�อบริ ิหาร
สิินค้้าคงคลัังให้้คงเหลืือในปริ ิมาณที่่�เหมาะสม และสามารถระบายสิินค้้าค้้างนานออกจากคลัังสิินค้้าได้้ทั้้ง� หมด

มููลค่่าเทีียบเท่่าเงิินสด (มููลค่่าปััจจุุบััน)
หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม

ราคาตามบััญชีี (สุุทธิิ)

จำำ�นวน

ปีี 2564

โครงสร้้างเงิินทุุน

หน่่วย:ล้้านบาท

หน่่วย:ล้้านบาท

ราคาทุุน
หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม

ปีี 2563

ปีี 2563

ปีี 2564

เปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวน

(y-y)

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินภายใต้้สััญญาเช่่า
หนี้้�สิินหมุุนเวี ียนอื่่�น
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวี ียนอื่่�น

1,016.1
776.1
450.0
94.4
175.8

882.5
2,067.2
394.3
108.8
212.3

-133.6
1,291.1
-55.8
14.4
36.5

-13.2%
166.4%
-12.4%
15.2%
20.8%

หนี้้�สิินรวม

2,512.4

3,665.0

1,152.6

45.9%

ส่่วนของผู้้�เป็็นเจ้้าของของบริ ิษััทใหญ่่

2,001.9

2,137.7

135.7

6.8%

1.26

1.71

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ (เท่่า)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีหนี้้�สิินรวม 3,665.0 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 1,152.6 ล้้านบาท หรื ือร้้อยละ 45.9 จากเงิินกู้้�
ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับลงทุุนในบริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด
บริ ิษััทฯ มีีส่่วนของผู้้�เป็็นเจ้้าของของบริ ิษััทใหญ่่ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 2,137.7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 135.7 ล้้าน
บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 6.8 จากผลกำำ�ไรระหว่่างปีีเพิ่่�มขึ้้�น 135.7 ล้้านบาท
ในปีี 2564 อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ 1.71 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ที่่�มีีอััตราส่่วน 1.26 เท่่า จากการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินกู้้�ยืืมระยะ
ยาวจากสถาบัันการเงิินเป็็นหลััก
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อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

กระแสเงิินสด

หน่่วย:ล้้านบาท
หน่่วย:ล้้านบาท

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

ปีี 2563
1,050.1
-797.0
-381.4
-128.3
200.1

ปีี 2564
799.4
-2,000.2
1,142.0
-58.9
141.2

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 141.2 ล้้านบาท ในระหว่่างปีีมีีกระแสเงิินสดใช้้ไปสุุทธิิ 58.9
ล้้านบาท โดยมาจากการใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน 2,000.2 ล้้านบาท จากการลงทุุนในคอนเทนต์์ละครและซีีรี ีส์์ต่่างประเทศสำำ�หรัับสื่่�อโทรทััศน์์ และ
การเข้้าลงทุุนในบริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด นอกจากนี้้�มีีเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน 1,142.0 ล้้านบาท มาจากการเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการ
เงิิน เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวี ียนในการขยายการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจพาณิิชย์์ และการเข้้าลงทุุนในบริ ิษััทร่่วม รวมทั้้�งบริ ิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิ
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 799.4 ล้้านบาท มาจากการเงิินสดรัับจากการขายสิินค้้าจากธุุรกิิจพาณิิชย์์เป็็นหลััก
ภาพรวมปีี 2564 บริ ิษััทฯ มีีสภาพคล่่องลดลงจากปีีก่่อน เนื่่�องจากในระหว่่างปีี บริ ิษััทฯ มีีการลงทุุนในบริ ิษััทร่่วมและบริ ิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่�อรองรัับการขยายโอกาสทางธุุรกิิจ การได้้รัับประโยชน์์จากการใช้้ทรััพยากรและพััฒนาองค์์ความรู้้�ร่่วมกััน เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนและต่่อยอดธุุรกิิจ
เดิิมของบริ ิษััทฯ ทั้้�งธุุรกิิจพาณิิชย์์ และธุุรกิิจสื่่�อ ธุุรกิิจเพลงและธุุรกิิจอื่่�นๆ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการขยายธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ทั้้�งในแนวตั้้�งและ
แนวราบ เป็็นการสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีและเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สร้้างโอกาสการเติิบโตและเพิ่่�มมููลค่่าของบริ ิษััทฯได้้อย่่าง
� จากปีีก่่อน แสดงให้้เห็็นว่่าบริ ิษััทฯ ยัังคงมีีสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี
มีีเสถีียรภาพ โดยในปีีนี้้�วงจรเงิินสดของบริ ิษััทฯ ติิดลบ 33 วััน ซึ่่�งดีีขึ้้น

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)
อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)
อััตราส่่วนหมุุนเวี ียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (เท่่า)
อััตราส่่วนหมุุนเวี ียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (เท่่า)
อััตราส่่วนหมุุนเวี ียนเจ้้าหนี้้� (เท่่า)
ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย (เท่่า)
Cash Cycle (วััน)

งบการเงิินรวม
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

0.88
0.58
0.86
7.84
47
7.43
49
7.62
48
48

0.65
0.33
0.68
9.29
39
7.26
50
3.68
99
(10)

0.50
0.25
0.40
8.88
41
6.38
57
2.79
131
(33)

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน (%)
อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร (%)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

44.06%
13.61%
210.22%
10.03%
21.40%

53.14%
18.25%
152.44%
13.93%
28.35%

49.50%
2.58%
867.49%
3.55%
6.15%

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)
อััตราผลการตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (%)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)

13.27%
111.22%
0.97

17.71%
108.96%
0.96

3.68%
39.88%
0.70

อััตราส่่วนวิ ิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน (เท่่า)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)

0.97
14.34
1.11
79.90%

1.25
19.43
2.40
-

1.71
1.81
7.27
263.16

1.7759
0.3744

2.0930
0.5505

2.2331
0.1330

ข้้อมููลต่่อหุ้้�น
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (เท่่า)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นส่่วนที่่�เป็็นของบริ ิษััทใหญ่่ (บาท)

� ระชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทเมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่่�อนุุมัติ
* อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล ปีี 2562 : คำำ�นวณเงิินปัันผลจ่่ายตามมติิที่่ป
ั ใิ ห้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่าง
กาลในอััตราหุ้้�นละ 0.20 บาท และตามที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทเมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 มีีมติิอนุุมััติิให้้เสนอเรื่่�องการจ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรสะสม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ในอััตราหุ้น
้� ละ 0.10 บาท ต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือ
ื หุ้้�นประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 พิิจารณาอนุุมัติ
ั ิ รวมการจ่่ายเงิินปัันผล ทั้้�งสิ้้�นในอััตราหุ้น
้� ละ 0.30 บาท
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มุุมมองต่่อผลการดำำ�เนิินงานหรื ือฐานะทางการเงิินในอนาคตและ
กลยุุทธ์์สำำ�หรัับปีี 2565

บริ ิษัั ท ฯ มุ่่� ง ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ บน Entertainmerce model
เร่่งสร้้ า งการเติิ บ โตของธุุ ร กิิ จ พาณิิ ชย์์ จ ากการพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยศัักยภาพของช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายจากธุุรกิิจเอ็็น
� ที่่�หลากหลาย ครอบคลุุมผู้้�บริ ิโภคทุุกกลุ่่�ม สำำ�หรัับ
เตอร์์เทนเมนต์์ซึ่่ง� มีีสื่่อ
ปีี 2565 บริ ิษััทฯ พร้้อมยกระดัับโมเดล Entertainmerce ในทุุกมิิติิ
ด้้วยการพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัับพัันธมิิตรสู่่�เป้้าหมายการสร้้าง Seamless
Customer Experience และส่่งเสริ ิมให้้เกิิด Seamless Big Data
ภายในกลุ่่�มบริ ิษััท โดยมีีเป้้าหมายรายได้้ที่่� 5,100 ล้้านบาทในปีี 2565
ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกลยุุทธ์์ “LEAP” ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• L หรื ือ Lifestyle Wellbeing Solution สร้้างการเติิบโต
ธุุรกิิจ ด้้วยการพััฒนาสิินค้้าสู่่�ตลาดใหม่่
RS Mall มััลติิแพลตฟอร์์มช้้อปปิ้้�งสิินค้้าเพื่่�อการดููแลสุุขภาพครบวงจร
ผ่่านการดำำ�เนิินงาน 4 ด้้านได้้แก่่
- มุ่่�งมั่่�นสู่่� Your Wellbeing Partner มุ่่�งเน้้นคััดเลืือกสิินค้้า
ที่่�ดููแลสุุขภาพผู้้�บริ ิโภคเป็็นหลััก
- ใช้้ Popcoin เพื่่�อสร้้างฐานลููกค้้า เสริ ิมความแข็็งแกร่่งให้้กับ
ั
Ecosystem ของ RS Mall
- ขยายช่่องทางออนไลน์์และอีีคอมเมิิร์์ซเพิ่่�มความสะดวกสบาย
และขยายฐานลููกค้้า
- พััฒนา Loyalty Program ในชื่่�อ RS Mall PLUS ยกระดัับ
สิิทธิิประโยชน์์ของสมาชิิก
Lifestar ได้้ รี แี บรนด์์ ใ หม่่ เพื่่� อ เป็็ น Innovative Wellness
Product Company ขัับเคลื่่�อนให้้ผู้้�คนมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งมีีแผนการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในปีีนี้้�มากกว่่า 28 SKUs
ภายใต้้ผลิิตภััณฑ์์ 4 แบรนด์์หลััก ได้้แก่่ Well U, CAMU C, Vitanature+ และ Lifemate อีีกทั้้�งขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลาย
และคลอบคลุุมมากขึ้้�น และมีีแผนนำำ� Popcoin มาเป็็นเครื่่�องมืือใน
การกระตุ้้�นยอดขาย และสร้้าง Engagement เพื่่�อให้้แบรนด์์ใกล้้ชิิด
กัับลููกค้้ามากขึ้้�น
ULife ธุุ ร กิิ จ ขายตรงด้้ ว ยประสบการณ์์ ก ว่่า 20 ปีี และเครื อื ข่่าย
Business partner กว่่า 150,000 ราย เพื่่�อเสริ ิมศัักยภาพการพััฒนา
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้ว้ ยมาตรฐานสากล พร้้อมขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายด้้วย
Multi-level marketing (MLM) และสร้้าง Synergy ร่่วมกัับธุุรกิิจ
อื่่�นในกลุ่่�มอาร์์เอส ทั้้�งนี้้�มีเี ป้้าหมายสร้้างการเติิบโตของ ULife เป็็นธุุรกิิจ
ขายตรงยุุคใหม่่ สู่่� 1 ใน 5 ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจขายตรงของประเทศ ภายในระยะ
เวลา 3 ปีี

- ธุุรกิิจวิ ิทยุุ Coolism ขยายฐานผู้้�ฟัังสู่่� Young Generation
ผ่่านสมาร์์ท สปีีคเกอร์์ และสมาร์์ท ดีีไวซ์์ ทั้้�ง Siri, JOOX, Apple Music,
Google Home และ Huawei Harmony OS อีีกทั้้�งสร้้างรายได้้จาก 3
คอนเสิิร์ต
์ ใหญ่่ ได้้แก่่ “Kemikaze Party 2022” “Dance Marathon
2022” และ “21st Anniversary D2B Festival” พร้้อมเชื่่�อมโยง
กิิจกรรมและสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆด้้วย Popcoin
- ธุุ ร กิิ จ เพลง เน้้ น สร้้ า งคอนเทนต์์ ใ หม่่ๆ บนแพลตฟอร์์ ม
ออนไลน์์มากขึ้้�น และเพิ่่�มมููลค่่าศิิลปิินด้้วยการจััดหา sponsorship
partner ผููกกัับแบรนด์์หรื ือสิินค้้าต่่างๆ
- ธุุรกิิจสื่่�อออนไลน์์ 4th Apple มีีแผนการผลิิตคอนเทนต์์
และร่่วมจััดอีีเวนท์์ระดัับโลก อาทิิ รายการ Food Truck Battle
SS. 2 และรายการ Men in Light Documentary ที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราว
ของศิิลปิินชาวไทยที่่�มีีชื่่�อเสีียงในระดัับโลก เป็็นต้้น
• A หรื ือ Asset Monetization ต่่อยอดรายได้้ใหม่่จากฐาน
สิินทรััพย์์เดิิมที่่�ทรงคุุณค่่า
- พััฒนา NFT สร้้างประสบการณ์์ใหม่่ให้้แฟนคลัับ RS Music
และสร้้างรายได้้จากจากฐานผู้้�ชมผู้้�ฟัังเพลงรวมกว่่า 50 ล้้านบััญชีีผู้้�ใช้้
งานผ่่านทุุกช่่องทางออนไลน์์ RS Music ด้้วยการสร้้างสรรค์์ออนไลน์์
คอนเทนต์์รููปแบบใหม่่ๆ
- จากการร่่วมลงทุุนในบริ ิษััท เชฎฐ์์ เอเชีีย จำำ�กัด
ั จากที่่� อาร์์เอส
กรุ๊๊�ป สััดส่่วนร้้อยละ 35 นั้้�น จะนำำ�ไปสู่่�โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ และ Synergy
ต่่างๆ ทางธุุรกิิจร่่วมกัับกลุ่่�มบริ ิษััท อีีกทั้้�งยัังมีีแผน IPO มีีกำำ�หนดการเข้้า
ซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์ในไตรมาส 4 ปีี 2565
• P หรื ือ Popcoin Smart Marketing Platform สร้้าง
โอกาสใหม่่ๆ การหารายได้้ไร้้ขีีดจำำ�กััดสู่่�ทุุกหน่่วยธุุรกิิจ
Popcoin Smart Marketing Platform จะเป็็น community ขนาด
ใหญ่่ที่่�เชื่่�อมโยงนัักการตลาด, Content creator และ Popster ผ่่าน
โมเดล “Join to Earn” ซึ่่�งจะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยเติิมเต็็มความต้้องการ
สร้้ า งโอกาสทางการตลาดและสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ใ ห้้ แ ก่่ผู้้�มีี ส่่ วนเกี่่� ย วข้้ อ ง
ทั้้�งหมดใน Popcoin Ecosystem
ในปีี 2565 นี้้� บริ ิษััทฯ มีีแผนนำำ� Popcoin ในการทำำ�การตลาด
เพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับกิิจกรรม และสร้้างสิิทธิิประโยชน์์รููปแบบใหม่่ๆ ให้้กัับ
� นำำ�
คอนเทนต์์ในอนาคต รวมถึึง Business Partner ที่่�เป็็นแบรนด์์ชั้้น
ที่่�จะนำำ�เหรี ียญไปใช้้ในกิิจกรรมส่่งเสริ ิมการตลาด รวมทั้้�งยัังมีีแผนจััด
กิิจกรรมร่่วมกัับ K-Pop ระดัับโลก

• E หรื ือ Entertainment Uplift ยกระดัับธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์
เทนเมนต์์ด้้วยคอนเทนต์์มาตรฐานสากล ขยายสู่่�ผู้้�ชมรุ่่�นใหม่่
เพิ่่�มความหลากหลายของคอนเทนต์์คุุณภาพรูู ปแบบใหม่่ทั้้�งไทยและ
ต่่างชาติิ พร้้อมสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มด้้วย Popcoin Smart Marketing
Platform
- ธุุรกิิดิิจิิทััลทีีวี ีช่่อง 8 รุุกช่่องทางออนไลน์์ด้้วยการผลิิตคอน
เทนต์์รููปแบบใหม่่ เพื่่�อขยายฐานผู้้�ชมไปยัังกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ รวมทั้้�งพััฒนา
เว็็ บ ไซต์์ แ ละแอปพลิิ เ คชัั น ของช่่อง 8 ด้้ ว ยการเพิ่่� ม ฟีี เ จอร์์ ที่่� น่่ าสนใจ
สำำ�หรัับสมาชิิก อาทิิ การรัับ Point, Fan zone, Exclusive Content
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ข้้อมููลทั่่�วไป
และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

5.1) ข้้อมููลทั่่�วไป
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(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ชื่่�อบริ ิษััท
(ภาษาไทย)

:

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่่�อบริ ิษััท
(ภาษาอัังกฤษ)

:

RS Public Company Limited

ประเภทธุุรกิิจ

:

ประกอบด้้วย 3 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ ธุุรกิิจพาณิิชย์์ ธุุรกิิจสื่่�อ ทั้้�งสื่่�อโทรทััศน์์
และสื่่�อวิ ิทยุุ ธุุรกิิจเพลงและอื่่�นๆ

� �งสำำ�นัักงานใหญ่่
ที่่ตั้้

:

27 อาคารอาร์์เอส กรุ๊๊�ป ทาวเวอร์์ เอ ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900

เลขทะเบีียนบริ ิษััท

:

0107546000016

ทุุนจดทะเบีียน

:

1,163,996,212 บาท

ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว

:

972,496,946 บาท

มููลค่่าที่่�ตราไว้้

:

หุ้้�นละ 1 บาท

เว็็บไซต์์

:

http://www.rs.co.th

โทรศััพท์์

:

02-037-8888

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

:

บริ ิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 14000
โทรศััพท์์ 02-009-9000
โทรสาร 02-2009-9991
เว็็บไซต์์ http://www.set.or.th/tsd
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ผู้้�สอบบััญชีี

:

บริ ิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
179/74-80 อาคารบางกอกซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15 ถนนสาทรใต้้ กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ 02-2844-1000
โทรสาร 02-2286-5050
เว็็บไซต์์ http://www.pwc.com/th

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

:

สำำ�นัักกฎหมาย บริ ิษััท อาร์์เอส จากััด (มหาชน)
27 อาคารอาร์์เอสกรุ๊๊�ป ทาวเวอร์์ เอ ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ 02-037-8888

5.2) ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
-ไม่่มีี-

5.3) ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยไม่่มีีข้อ
้ พิิพาททางกฎหมายที่่�มีผ
ี ลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อยอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั และไม่่มีี
ข้้อพิิพาทที่่�มีีผลกระทบด้้านลบอัันอาจจะมีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของ
บริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อยที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ตลอดจนไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ที่่�มิิได้้เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจโดยปกติิของบริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อย

5.4) ตลาดรอง
-ไม่่มีี-

5.5) สถาบัันการเงิินที่่�ติดต่
ิ ่อเป็็นประจำำ�
-ไม่่มีี-
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ส่่วนที่่�
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2

การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
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6)

นโยบายการ

กำำ�กัับดููแลกิิจการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้กำำ�หนดให้้มีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริ ิษัั ทฯ อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยจััดให้้มีีการพิิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ รวมถึึงติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวอย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง และบริ ิษััทฯ ได้้เผยแพร่่ให้้คณะกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกระดัับต้้องลงนามรัับทราบในนโยบาย และยึึดถืือเป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิส่่วนหนึ่่�งในการทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นพัันธสััญญาและนำำ�ไปยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรูู ปธรรม รวมทั้้�งเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริ ิษัั ทฯ และช่่องทาง
สื่่�อสารภายในของบริ ิษััทฯ

� ของบริ ิษััทฯ ไว้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริ ิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
1) คณะกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�เอาหลัักสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริ ิษััทฯ ทั้้�ง 6 ประการ ยึึดถืือ
เป็็นหลัักในการปฏิิบััติิงาน คืือ
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Accountability

มีีความรัับผิิดชอบต่่อการตััดสิินใจและการกระทำำ�ของตนเอง

Responsibility

มีีความรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยขีีดความสามารถที่่�มีี
และมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ

Transparency

มีีความโปร่่งใสในการปฏิิบััติิงานที่่�สามารถตรวจสอบได้้

Fairness

มีีความเป็็นธรรมและปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน

Vision to Create Long Term Value

มีีวิ ิสััยทััศน์์ในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่บริ ิษััทฯ ในระยะยาว

Ethics

มีีคุุณธรรม จริ ิยธรรม จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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2) คณะกรรมการบริ ิษัั ท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�เอาหลัักสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่ง
ประเทศไทยมาเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานทั้้�ง 5 หมวด คืือ
Rights of Shareholders

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

Equitable Treatment
of Shareholders

การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

Role of Stakeholders

บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและให้้สิท
ิ ธิิกับ
ั ผู้้�ถืือหุ้้�นในเรื่่�องต่่างๆ รวมถึึงการ
ส่่งเสริ ิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิของตน ตลอดจนไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการ
ละเมิิดหรื ือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

การปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อผู้้�ถืือหุ้น
้� ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้น
้� ที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหารและผู้้�ถืือหุ้น
้� ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร
รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิและ ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย โดยได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเท่่า
เทีียมกัันและเป็็นธรรม

การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
แต่่ละกลุ่่�มตามกฎหมายหรื ือตามข้้อตกลงที่่�มีีกัับบริ ิษััทฯ ตลอดจนไม่่กระทำำ�
การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรื ือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

Disclosure and Transparency

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

Responsibilities of the Board
of Directors

ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริ ิษััท

การเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริ ิษัั ทฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน และข้้อมููลที่่�มิิใช่่
ทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ น่่าเชื่่�อถืือ ทั่่�วถึึงเท่่าเทีียมกััน
และภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด โดยผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลได้้โดยง่่าย

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริ ิษัั ทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยคณะกรรมการบริ ิษััทมีีภาวะผู้้�นำำ� วิ ิสััยทััศน์์ มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิิน
ใจเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริ ิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม และมีีการแบ่่งแยก
บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างกรรมการและฝ่่ายจััดการชััดเจน รวม
ทั้้�งดููแลการบริ ิหารงานภายใต้้กรอบของกฎหมายและจริ ิยธรรมทางธุุรกิิจ

3) คณะกรรมการบริ ิษััทจะกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยยึึดถืือแนวปฏิิบััติิ 4 ประการ คืือ
Duty of Care

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบระมััดระวััง

Duty of Loyalty

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริ ิต

Duty of Obedience

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

Duty of Disclose

เปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ถููกต้้อง ครบถ้้วน และโปร่่งใส

6) คณะกรรมการบริ ิษััทมีีความรัับผิิดชอบในการดููแลให้้รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ มีีความถููกต้้องและเพีียงพอ ซึ่่�งเป็็นไปตาม
แนวปฏิิบััติที่่
ิ �ดีีและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7) คณะกรรมการบริ ิษััทสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและกำำ�หนดช่่องทางที่่�สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้น
้� นัักลงทุุน หน่่วยงานกำำ�กับ
ั ดููแล ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
รวมถึึงการให้้ข้้อมููลสารสนเทศทั่่�วไปแก่่ผู้้�สนใจ
8) คณะกรรมการบริ ิษััทจััดให้้มีก
ี ารดำำ�เนิินการให้้โครงสร้้างการจััดการของบริ ิษััทฯ โดยกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
แต่่ละชุุดและผู้้�บริ ิหารอย่่างชััดเจน
9) คณะกรรมการบริ ิษััทดำำ�เนิินการให้้มีีระบบการการบริ ิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายในให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ รวม
ถึึงมีีระบบบััญชีีและรายงานทางการเงิินที่่�มีีความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้

6.1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1 ) นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate Governance หรื ือ CG) ของบริ ิษััทฯ ไป
สู่่�แนวปฏิิบััติิที่่�ส่่งเสริ ิมคุุณธรรม ความโปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่าง
ยั่่�งยืืน นอกเหนืือจากการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยบริ ิษััทฯ ได้้ยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับ
บริ ิษัั ทจดทะเบีียน ปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) ควบคู่่�ไปกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริ ิษัั ทจดทะเบีียน
ปีี 2560 หรื ือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) เพื่่�อให้้
เกิิดการนำำ�ไปปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม และเป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริ ิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน
โดยในปีี 2564 นี้้� คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนซึ่่�งเป็็นคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััท
เพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุง “นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดี”ี ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี หรื ือ CG Code โดยมุ่่�งหวัังให้้เป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำำ� CG Code ไปปรัับใช้้

�
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
โดยคณะกรรมการบริ ิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีน
ี โยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของบริ ิษััทฯ อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยจััดให้้มีีการพิิจารณาทบทวนนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริ ิษัั ทฯ รวมถึึงติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติิตาม
นโยบายดัังกล่่าวอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และบริ ิษััทฯ ได้้เผยแพร่่ให้้คณะกรรมการ
บริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกระดัับต้้องลงนามรัับทราบในนโยบาย และยึึดถืือ
เป็็นแนวทางปฏิิบััติิส่่วนหนึ่่�งในการทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นพัันธสััญญาและนำำ�ไปยึึดถืือ
ปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรูู ปธรรม รวมทั้้�งเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริ ิษัั ทฯ และช่่องทาง
สื่่�อสารภายในของบริ ิษััทฯ
	ทั้้�งนี้้� นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริ ิษััทฯทั้้�งฉบัับ ได้้เปิิดเผยไว้้
บนเว็็ปไซต์์ของบริ ิษััทฯ โดยกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคนสามารถ
เข้้าไปอ่่านเพื่่�อศึึกษา และดาวน์์โหลดได้้ที่่�
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4) คณะกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคน มุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�แนวปฏิิบััติิของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับบริ ิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 หรื ือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) นำำ�มาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม และเป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริ ิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน
5) คณะกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคน มุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�แนวปฏิิบัติ
ั ข
ิ อง “จรรยาบรรณธุุรกิิจ” ของบริ ิษััทฯ มาเป็็นแนวทางในการบริ ิหาร
งาน โดยยึึดมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม ซื่่�อสััตย์์สุุจริ ิต โปร่่งใส
156

157

นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิปรัับปรุุง “จรรยาบรรณธุุรกิิจ”
เพื่่�อยกระดัับและส่่งเสริ ิมบรรษััทภิิบาลของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อย (“อาร์์เอส กรุ๊๊�ป”) อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งหมายให้้กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และ
พนัักงานทุุกคนในอาร์์เอส กรุ๊๊�ป ได้้มีค
ี วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณธุุรกิิจ มีีความตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ สามารถนำำ�แนวทาง
ปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับจรรยาบรรณธุุรกิิจไปใช้้ได้้ การรัับเรื่่�องร้้องเรี ียนและเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและการทุุจริ ิต (Whistleblower Policy)
รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดให้้มีีกระบวนการติิดตามและการจััดการให้้มีีการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ และทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริ ิษัั ทจึึงได้้ส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจนี้้� ออกเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ ของ
อาร์์เอส กรุ๊๊�ป และจััดให้้ กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน ได้้รัับการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�และทบทวนความรู้้�เป็็นประจำำ�อย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยมีีจุด
ุ
มุ่่�งหมายเพื่่�อให้้อาร์์เอส กรุ๊๊�ป เป็็นองค์์กรที่่�มีค
ี วามโปร่่งใส เป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย พััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันในระดัับสากล
รวมทั้้�งสร้้างความเจริ ิญเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
โดยคณะกรรมการบริ ิษัั ท ได้้ กำำ�ห นดให้้ มีี จ รรยาบรรณธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่� ม
บริ ิษััทฯ อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยจััดให้้มีีการพิิจารณาจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริ ิษััทฯ รวมถึึงติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวอย่่าง
น้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และบริ ิษัั ทฯ ได้้เผยแพร่่ให้้คณะกรรมการบริ ิษัั ท ผู้้�บริ ิหาร และ
พนัักงานทุุกระดัับต้้องลงนามรัับทราบในนโยบาย และยึึดถืือเป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั ส่่
ิ วน
หนึ่่�งในการทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นพัันธสััญญาและนำำ�ไปยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรูู ปธรรม
รวมทั้้�งเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ และช่่องทางสื่่�อสารภายในของบริ ิษััทฯ
	ทั้้�งนี้้� จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริ ิษััทฯ ทั้้�งฉบัับ ได้้เปิิดเผยไว้้บนเว็็ป
ไซต์์ของบริ ิษััทฯ โดยกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคนสามารถเข้้าไป
อ่่านเพื่่�อศึึกษา และดาวน์์โหลดได้้ที่่�
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6.1.2 ) นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริ ิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริ ิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017) ซึ่่�งกำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริ ิษัั ทจด
ทะเบีียนที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ครอบคลุุมแนวทางปฏิิบััติิเป็็น 5 หมวด ได้้แก่่ สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่า
เทีียมกััน บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการดููแลและรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ดัังนี้้�
1) มีีโครงสร้้างระหว่่างบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยที่่�ไม่่ซัับซ้้อน ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วม ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นไขว้้ และไม่่มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นแบบปิิรามิิดใน
กลุ่่�มของบริ ิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมั่่�นใจได้้ว่่าจะได้้รัับผลตอบแทนครบถ้้วน
2) ดููแลและสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายบุุคคล นัักลงทุุนสถาบััน หรื ือผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิได้้รัับสิิทธิิ
พื้้�นฐานและการปฏิิบััติิในการรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ได้้แก่่ สิิทธิิในการซื้้�อขายหรื ือโอนหุ้้�น สิิทธิิที่่�จะได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้อง
ชััดเจน สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและลงมติิอนุุมัติ
ั ก
ิ ารเข้้าทำำ�รายการที่่�สำำ�คัญ
ั สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งหรื ือถอดถอนกรรมการบริ ิษััทฯ สิิทธิิในการกำำ�หนด
อััตราค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ิษััท สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งหรื ือถอดถอนผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี สิิทธิิในการได้้รัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไร สิิทธิิ
ในการเข้้าร่่วมการตััดสิินใจและรัับทราบถึึงผลการตััดสิินใจของบริ ิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงในปััจจััยพื้้�นฐานของบริ ิษััทฯ ด้้วยการเผยแพร่่
สารสนเทศ รายละเอีียดการใช้้สิิทธิิในเรื่่�องต่่างๆ ผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ โดยคำำ�นึึงถึึงความ
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เท่่าเทีียมกัันในการรัับรู้้�ข่่าวสาร ระยะเวลาการใช้้สิิทธิิ และความสะดวก
ในการใช้้สิท
ิ ธิิดังั กล่่าว โดยไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กัด
ั สิิทธิิในการ
เข้้าถึึงสารสนเทศของบริ ิษััทฯ หรื ือปิิดกั้้�นการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างผู้้�ถืือ
หุ้้�นด้้วยกััน

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

� ในวััน เวลา
1) การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ ทุุกครั้้�ง จััดขึ้้น
และสถานที่่�ที่่�คำำ�นึึงถึึงความสะดวกของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุม โดย
บริ ิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมในวัันและเวลาทำำ�การ
ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ในวัันที่่� 19
เมษายน 2564 เริ่่�มประชุุมเวลา 10.00 น. ณ สำำ�นัก
ั งานใหญ่่ของบริ ิษััทฯ
โดยมีีระบบขนส่่งมวลชนเข้้าถึึงและเพีียงพอ พร้้ อมทั้้�งได้้จััดทำำ�แผนที่่�
ข้้อมููลการเดิินทาง และรถรัับส่่งมายัังสถานที่่�จััดการประชุุม โดยจััดทำำ�
เป็็นเอกสารแนบในหนัังสืือเชิิญประชุุมและนำำ�ส่่งให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้น
้� ทุุกรายที่่�มีี
สิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเดิินทางเข้้าร่่วมการ
ประชุุมได้้สะดวก
2) ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 กรรมการที่่�อยู่่�
ในตำำ�แหน่่งได้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครบทุุกท่่าน (ดููรายละเอีียดรายชื่่�อ
� ายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น)
กรรมการบริ ิษััทที่่�เข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้ที่่ร

การดำำ�เนิินการก่่อนวัันประชุุม

1) บริ ิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
นายทะเบีียนหุ้้�นของบริ ิษัั ทฯ เป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือ
หุ้้�น โดยบริ ิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในวัันที่่� 29
มีีนาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นการจััดส่่งล่่วงหน้้า 22 วัันก่่อนวัันประชุุม ซึ่่�งอยู่่�ใน
ระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยในแต่่ละวาระมีีการระบุุถึึงหลัักการและ
เหตุุผลและความเห็็นของคณะกรรมการบริ ิษััท
2) เผยแพร่่หนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้� น รายงานประจำำ�ปีี
เอกสารประกอบการประชุุมทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ไว้้ที่่�เว็็บไซต์์
ของบริ ิษััทฯ ที่่� http://ir.rs.co.th ในวัันที่่� 19 มีีนาคม 2564 ก่่อนวััน
ประชุุม 31 วััน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้น
้� มีีเวลาเพีียงพอในการพิิจารณาข้้อมููลต่่างๆ

การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

1) นำำ�เทคโนโลยีีบาร์์โค้้ดมาใช้้กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการ
ลงทะเบีียน การนัับคะแนนและแสดงผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุม
สามารถกระทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง และแม่่นยำำ�
2) ก่่อนเริ่่�ม ประชุุ ม ประธานในที่่� ป ระชุุ ม ได้้ ม อบหมายให้้
เลขานุุ ก ารบริ ิษัั ท ชี้้� แ จงวิ ิธีี ก ารออกเสีี ย งลงคะแนนให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ทราบ
และสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อความ
โปร่่งใสและตรวจสอบได้้
3) ให้้ สิิ ท ธิิ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น มากกว่่าสิิ ท ธิิ ต ามกฎหมายกำำ�ห นด เช่่น
การให้้ ข้้ อ มูู ล สำำ�คัั ญ ที่่� เ ป็็ น ปัั จ จุุ บัั น ผ่่านเว็็ บ ไซต์์ ข องบริ ษั
ิ ั ท ฯ ไม่่มีี ก าร
ลิิ ด รอนสิิ ท ธิิ ข องผู้้�ถืื อ หุ้้�น ในการศึึกษาสารสนเทศของบริ ิษัั ท ฯ ที่่� ต้้ อ ง
เปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนด และที่่�ประชุุมได้้ทำำ�การพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ตาม
ลำำ�ดัั บ ระเบีี ย บวาระที่่� ไ ด้้ กำำ�ห นดไว้้ ใ นหนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม โดยไม่่มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดัับวาระการประชุุมเชิิญประชุุม ไม่่เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
สำำ�คััญโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้้อมููล
สำำ�คััญเพิ่่�มเติิมอย่่างกะทัันหััน และไม่่จากััดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�
ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย เป็็นต้้น

4) ประธานในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิท
ิ ธิิอย่่างเท่่า
เทีียมกัันในการสอบถาม แสดงความคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะต่่างๆ ก่่อน
ที่่�จะลงมติิในแต่่ละวาระ
5) เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ส่่งคำำ�ถ ามล่่วงหน้้ า ก่่อนวัั น ประชุุ ม
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ ที่่� www.rs.co.th อีีเมล
cs@rs.co.th การส่่งจดหมายถึึงคณะกรรมการบริ ิษัั ท หรื ือสำำ�นัั ก
กฎหมาย บริ ิษัั ท อาร์์ เอส จากััด (มหาชน)” เลขที่่� 27 อาคารอาร์์ เอ
สกรุ๊๊�ป ทาวเวอร์์ เอ ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ แขวงเสนานิิคม เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900 ซึ่่�งการให้้สิท
ิ ธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและการส่่งเสริ ิมให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิเป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

การดำำ�เนิินการหลัังวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

1) แจ้้งมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบผลการลงมติิได้้ภายในวัันเดีียวกัันกัับวััน
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมทั้้�งระบุุจำำ�นวนคะแนนเสีียง เห็็นด้้วย ไม่่เห็็น
ด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย ในแต่่ละวาระการประชุุม โดยแจ้้งไปยััง
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ
2) จััดทำำ�รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้องและ
ครบถ้้วน โดยบัันทึึกรายละเอีียดในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น วิ ิธีีการลงคะแนนและ
� ระชุุมซึ่่�งระบุุคะแนนเสีียงเห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออก
นัับคะแนน มติิที่่ป
เสีียง และบััตรเสีีย (ถ้้ามีี) ในแต่่ละวาระ รายชื่่�อพร้้อมทั้้�งตำำ�แหน่่งของ
กรรมการ ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียง
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุม สรุุปสาระสำำ�คััญของข้้อซัักถาม ความคิิดเห็็น และข้้อ
เสนอแนะของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งคำำ�ชี้้�แจงของกรรมการและผู้้�บริ ิหารที่่�ได้้
ตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละวาระ

3) จัั ด ส่่งรายงานการประชุุ ม ให้้ แ ก่่กระทรวงพาณิิ ชย์์ และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่งประเทศไทย รวมถึึงเผยแพร่่บนเว็็ บ ไซต์์ ข อง
บริ ิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2564 ซึ่่�งเป็็นการเผยแพร่่ภายใน 14 วัันนัับ
แต่่วัันประชุุม ตามเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด และมีีระบบการจััดเก็็บรายงาน
การประชุุมที่่�ดีเี พีียงพอ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งที่่�เข้้าร่่วมและไม่่ได้้เข้้าร่่วมการ
ประชุุมสามารถตรวจสอบได้้
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การปฏิิบััติต่
ิ ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

1) หนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม มีี ร ายละเอีี ย ดของระเบีี ย บวาระการ
ประชุุม เอกสารประกอบอย่่างเพีียงพอครบถ้้วนต่่อการใช้้สิิทธิิของผู้้�
ถืือหุ้้�น ระบุุชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบหรื ือเพื่่�ออนุุมััติิ ระบุุความ
เห็็นของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม แผนที่่�และ
รายละเอีียดของสถานที่่�ประชุุม เอกสารที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องแสดงก่่อน
เข้้าประชุุมและการมอบฉัันทะ พร้้อมแนบหนัังสืือมอบฉัันทะตามแบบที่่�
กระทรวงพาณิิชย์์กำำ�หนด เพื่่�อรัักษาสิิทธิิในการเข้้าประชุุม
2) ก่่อนเริ่่�มเข้้าสู่่�ระเบีียบวาระการประชุุม เลขานุุการที่่�ประชุุม
ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้น
้� ทราบถึึงกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม ประเภทของ
หุ้้�น สิิทธิิการออกเสีียงลงคะแนน ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ วิ ิธีีการนัับ
และแสดงผลคะแนน

การคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย

1) บริ ิษััทฯ ได้้ทำำ�การเสนอชื่่�อและข้้อมููลของกรรมการอิิสระเป็็น
ทางเลืือกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง ได้้พิจ
ิ ารณาใน

การมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระเข้้าประชุุมและลงคะแนนเสีียงแทน โดย
ชี้้�แจงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทราบด้้วยว่่ากรรมการอิิสระดัังกล่่าวมีีส่่วนได้้เสีียใน
ระเบีียบวาระใดบ้้าง โดยในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 มีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 360 ราย ได้้มอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระที่่�บริ ิษััทฯ เสนอ
เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ
2) เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน ถึึง 30 ธัันวาคม 2563 บริ ิษััทฯ
ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ของ บริ ิษััทฯ เกี่่�ยวกัับการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเรื่่�องเพื่่�อพิิจารณาบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณาเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ พร้้อม
ข้้อมููลด้้านคุุณสมบััติิและการให้้ความยิินยอมของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ
เมื่่�อครบกำำ�หนดแล้้วปรากฏว่่า “ไม่่มีีการเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระ
การประชุุม และไม่่มีีการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณาเข้้ารัับการเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการ”
	ลำำ�ดับ
ั ระเบีียบวาระที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมโดยไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดับ
ั วาระการประชุุมเชิิญประชุุม ไม่่เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
สำำ�คััญโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้้อมููล
สำำ�คััญเพิ่่�มเติิมอย่่างกะทัันหััน และไม่่จากััดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�
ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย เป็็นต้้น

การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์

บริ ิษััทฯ ถืือว่่าข้้อมููลภายใน ข้้อมููลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งหมด
ที่่�ยัังไม่่ได้้ทำำ�การเปิิดเผยสู่่�สาธารณะ เป็็นข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและเป็็นข้้อมููล
ลัับหากทำำ�การเปิิดเผยย่่อมมีีผลกระทบต่่อบริ ิษััทฯ ดัังนั้้�นบุุคคลากรของ
บริ ิษััทฯ จึึงต้้องรัักษาข้้อมููลภายในไว้้เป็็นความลัับ เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาต
ให้้เปิิดเผย หรื ือเมื่่�อกฎหมายบัังคัับให้้ทำำ�การเปิิดเผย
	ดัังนั้้�น บริ ิษัั ทฯ จึึงกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการเก็็บรัั กษาข้้อมููล
ภายในให้้เป็็นความลัับระหว่่างผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น รวมทั้้�งกำำ�หนดบท
ลงโทษอย่่างร้้ ายแรงสำำ�หรัับผู้้�ที่่�นำำ�ข้้อมููลภายในของบริ ิษัั ทฯ ไปใช้้เพื่่�อ
แสวงหาผลประโยชน์์ โดยรายละเอีียด ดัังนี้้�
1) กรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน ต้้องไม่่ใช้้หรื ือให้้ข้้อมููล
ภายใน ข้้ อ มูู ล คู่่� ค้้ า ทางธุุ ร กิิ จ ของบริ ษั
ิ ั ท ฯ แก่่บุุ ค คลอื่่� น เพื่่� อ แสวงหา
ประโยชน์์ของตนเอง โดยกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน ต้้องร่่วมกััน
รัักษาความลัับและข้้อมููลภายในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบไม่่ให้้รั่่�วไหลไปยัังบุุคคล
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ภายนอก รวมทั้้�งบุุคคลภายในของบริ ิษััทฯ ที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
2) มีี ก ารจำำ�กัั ด การเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล ภายในที่่� ยัั ง ไม่่เปิิ ด เผยต่่อ
สาธารณชน โดยให้้รัับรู้้�เฉพาะบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
3) การเปิิดเผยข้้อมููลของบริ ิษััทฯ ต้้องกระทำำ�โดยบุุคคลที่่�มีหน้
ี า้
ที่่�ในการเปิิดเผยข้้อมููลเท่่านั้้�น
4) กรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคน มีีหน้้าที่่�ในการ
ป้้องกัันรัักษาข้้อมููลภายใน และไม่่แสวงหาผลประโยชน์์จากข้้อมููลภายใน
ที่่�ได้้รัับทราบ แม้้ว่่าจะพ้้นสภาพการเป็็นพนัักงานของบริ ิษััทฯ ไปแล้้ว
5) กรรมการ และผู้้�บริ ิหารระดัับสููง มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือ
ครองหลัักทรััพย์์ และรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรัั พย์์และตลาดหลัักทรัั พย์์
� ขาย โอน หรื ือรัับโอนหลััก
พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัันทำำ�การ นัับจากวัันที่่�ซื้้อ
ทรััพย์์ต่่อสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กับ
ั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และสำำ�เนาให้้ฝ่่ายกฎหมายรัั บทราบเพื่่�อทำำ�การรวบรวมและ
รายงานต่่อคณะกรรมการบริ ิษัั ทเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งให้้มีีการเปิิดเผยใน
รายงานประจำำ�ปีีอย่่างถููกต้้อง

6) กรรมการและผู้้�บริ ิหารระดัับสููงควรหลีีกเลี่่�ยงการซื้้�อ ขาย
โอน หรื ือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯ ในช่่วง 3 สััปดาห์์ก่่อนที่่�งบการ
เงิินของบริ ิษััทฯ จะเปิิดเผยต่่อสาธารณะ และควรรอให้้พ้้น 48 ชั่่�วโมงจึึง
เริ่่�มทำำ�การซื้้�อขายตามปกติิ
7) บุุคคลที่่�เปิิดเผยข้้อมููลภายในที่่�ยังั ไม่่ได้้รัับอนุุญาต และข้้อมููล
ที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ จนส่่งผลเสีียหายต่่อบริ ิษััทฯ บุุคคลผู้้�นั้้�น
ต้้องรัับผิิดทางกฎหมาย
โดยข้้อกำำ�หนดนี้้�รวมความถึึงคู่่�สมรสหรื ือผู้้�ที่่�อยู่่�กิน
ิ ด้้วยกัันฉััน
สามีีภริ ิยา บุุพการี ี ผู้้�สืืบสัันดาน ผู้้�รัับบุุตรบุุญธรรม หรื ือบุุตรบุุญธรรม
และพี่่�น้้องร่่วมบิิดามารดาเดีียวกััน หรื ือพี่่�น้้องร่่วมบิิดาหรื ือร่่วมมารดา
เดีียวกััน ของกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างของบริ ิษัั ทฯ
พนัักงานคนใดฝ่่าฝืืนในระเบีียบดัังกล่่าวบริ ิษัั ทฯ จะถืือว่่าได้้กระทำำ�ผิิด
อย่่างร้้ายแรงโดยอาจมีีโทษตั้้�งแต่่ขั้้�นตัักเตืือนด้้วยวาจาจนถึึงขั้้�นให้้ออก
จากงาน
หมายเหตุุ ผู้้�บริ ิหารตามนิิยามของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

(ก.ล.ต.) ที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ตามกฎหมาย โดยหมายรวมถึึง
ทุุกหลัักทรััพย์์ เช่่น หุ้้�นสามััญ หรื ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ เป็็นต้้น

ทรััพย์์สิินทางปััญญาหรื ือลิิขสิิทธิ์์�

บริ ิษัั ทฯ ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับทรัั พย์์สิิน
ทางปัั ญ ญาและลิิ ข สิิ ท ธิ์์� โดยมีี ก ารกำำ�ห นดอย่่างชัั ด เจนที่่� จ ะไม่่กระทำำ�
การใดๆ ที่่�จะเป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา ไม่่ว่่าจะเป็็นทางด้้าน
ความคิิด นวััตกรรม ลิิขสิิทธิ์์� สิิทธิิบัต
ั ร หรื ือเครื่่�องหมายการค้้า โดยสรุุป
สาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1) พนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่�รัักษาความลัับทางการค้้า ได้้แก่่
ข้้อมููลทางธุุรกิิจ และข้้อมููลทางเทคนิิคของบริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งพนัักงานต้้อง
ปกป้้องรัักษาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของบริ ิษัั ทฯ หรื ือคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจของ
บริ ิษััทฯ โดยภาระหน้้าที่่�ในการปกป้้องรัักษาข้้อมููลนี้้�จะต่่อเนื่่�องไปจนถึึง
เมื่่�อพนัักงานได้้ออกจากบริ ิษััทฯ แล้้ว
2) พนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่�ปกป้้อง คุ้้�มครอง รัักษาทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาที่่�บริ ิษััทฯ เป็็นเจ้้าของ ให้้พ้้นจากการถููกละเมิิดหรื ือถููกนำำ�ไป
ใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
3) บริ ิษััทฯ จะเคารพและไม่่ล่่วงละเมิิดในทรััพย์์สิินทางปััญญา
ทั้้�งของพนัักภายในและบุุคคลภายนอก

4) ส่่งเสริ ิมให้้ผู้้�บริ ิหารและพนัักงานมีีการคิิดสร้้างสรรค์์ผลงาน
ทางทรััพย์์สิินทางปััญญาเพื่่�อประโยชน์์ของบริ ิษััทฯ

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

บริ ิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าข้้อมููลของบริ ิษััทฯ ในทุุกด้้านส่่งผลต่่อการ
ตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน จึึงมีีนโยบายการเปิิดเผย
ข้้อมููลทั้้�งที่่�เป็็นและไม่่เป็็นข้้อมููลทางการเงิิน ด้้วยสาระที่่�สำำ�คัญ
ั คืือถููกต้้อง
ครบถ้้วน โปร่่งใส และทัันเวลา ทุุกฝ่่ายสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างเท่่า
เทีียมกััน โดยผ่่านช่่องทางที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย
1) ผู้้�บริ ิหารสููงสุุดมอบหมายให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููลเป็็นผู้้�
ดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลของบริ ิษััทฯ และมีีหน่่วยงานกลางเป็็นผู้้�ให้้ข้อ
้ มููล
แก่่สาธารณชนและบุุคคลทั่่�วไป ได้้แก่่ หน่่วยงานภาพลัักษณ์์และสื่่�อสาร
องค์์กร นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และเลขานุุการบริ ิษััท เป็็นต้้น
2) การเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงการ

เปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณชนอย่่างเท่่าเทีียมกััน ซึ่่�งนอกจาก
เผยแพร่่ผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว
ยัังทำำ�การเผยแพร่่ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งจััดทำำ�เป็็นภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษอย่่างครบถ้้วนอีีกด้้วย
• ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ได้้แก่่ วิ ิสััยทััศน์์ ฐานะการเงิิน
ผลการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งข้้อมููลในรายงานประจำำ�ปีี
• ข้้อมููลที่่�จะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อสาธารณชน ให้้แก่่พนัักงานที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต กลุ่่�มบุุคคล หรื ือ
บุุคคลอื่่�นใด (รวมถึึงนัักลงทุุน สื่่�อมวลชนและนัักวิ ิเคราะห์์) จนกว่่าข้้อมููล
จะได้้รัับการเปิิดเผยแก่่สาธารณชนแล้้ว
• ในบางสถานการณ์์ บริ ิษััทฯ อาจมีีความจำำ�เป็็นในการพิิจารณา
เปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชนด้้วยเหตุุผลทางธุุรกิิจ เช่่น หากเปิิดเผย
ข้้อมููลจะมีีผลต่่อการเจรจาต่่อรองทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
3) การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
แสดงความรัับผิิดชอบด้้วยการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน โปร่่งใส และทัันเวลา เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่ง� ทรััพย์์สิน
ิ ของบริ ิษััทฯ จาก
การสููญหายหรื ือนาไปใช้้โดยบุุคคลที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ ป้้องกัันการทุุจริ ิตและ
การดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ เป็็นไปตามมาตรฐานทางบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
ในประเทศไทย และปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้ผู้้�มีส่่
ี วนได้้เสีียมีีความเชื่่�อมั่่�นในรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการ
บริ ิษัั ทจึึงได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน ให้้มีีการใช้้นโยบายทางบััญชีีที่่�เหมาะสม
รวมทั้้�งสอบทานความถููกต้้องและความเพีียงพอของรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�หนดให้้มีก
ี ารประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดย
ไม่่มีีฝ่่ายบริ ิหารเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อสอบถามและ
ขอความคิิดเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีในเรื่่�องต่่างๆ นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััด
ทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
ซึ่่�งครอบคลุุมเรื่่�องสำำ�คััญตามข้้อพึึงปฏิิบััติิสาหรัับคณะกรรมการบริ ิษััท
ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้เสนอแนะไว้้ โดยแสดงควบคู่่�กัับ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจำำ�ปีี
4) หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ กล่่าวถึึงในหััวข้้อ 7.6.2
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6.2) จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริ ิษััทฯ จััดให้้มีคู่่
ี มื
� อ
ื จรรยาบรรณธุุรกิิจ (Code of Conduct)
เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานในกลุ่่�มบริ ิษััทฯ มีีกรอบการดำำ�เนิิน
งานที่่�มีีมาตรฐานร่่วมกัันและยึึดมั่่�นในคุุณธรรม ตลอดจนคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ นโยบายจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ระบุุหลััก
การที่่�สำำ�คัญ
ั ประกอบด้้วย การปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�ด้ว้ ยความซื่่�อสััตย์สุ
์ จ
ุ ริ ิต ความ
เสมอภาคกัับสิิทธิิมนุุษยชนแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง การไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิน
ิ ทาง
ปััญญาหรื ือลิิขสิิทธิ์์� ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม การปฏิิบัติ
ั ิ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การรัักษาข้้อมููลและทรััพย์์สิน
ิ และการดููแลการใช้้ข้อ
้ มููล
ภายใน โดยบริ ิษััทฯ มีีการสื่่�อสารและทบทวนปรัับปรุุงแก้้ไขจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี นอกจากนี้้�ได้้มีก
ี ารเผยแพร่่จรรยาบรรณธุุรกิิจฉบัับ
เต็็มไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ
บริ ษั
ิ ั ทฯ ได้้ มีี สื่่� อ สารอย่่างชัั ด เจนเรื่่�อ งของค่่านิิ ย มหลัั ก
วััฒนธรรมองค์์กร ทั้้�งการสื่่�อสารภายในและการสื่่�อสารภายนอก โดย
บริ ิษััทฯ เสริ ิมสร้้างความเข้้าใจ และส่่งเสริ ิมให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้อง
ไปกัับค่่านิิยมหลััก และวััฒนธรรมองค์์กร ทั้้�งในเรื่่�องของการทำำ�งานและ

การใช้้ชีีวิ ิตประจาวััน จนสามารถเรี ียกว่่า เป็็น DNA ของพนัักงานได้้
ในที่่�สุุด
กระบวนการที่่�สนัับสนุุนสิ่่�งเหล่่านี้้� คืือ ความชััดเจนเรื่่�องความ
แน่่วแน่่ที่่�เป้้าหมาย การใช้้หลัักการบริ ิหารของผู้้�นำำ� การนำำ�ให้้เป็็นแบบ
อย่่าง การให้้การสนัับสนุุน พััฒนาบุุคลากรของบริ ิษัั ทฯ รวมถึึงมีีการ
ประเมิินผลของพนัักงานและหััวหน้้าเฉพาะด้้านการมีีบทบาทที่่�ส่่งเสริ ิม
การใช้้ค่่านิิยมหลัักและวััฒนธรรมมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�งานอย่่าง
มีีจรรยาบรรณ

6.3) การเปลี่่�ยนแปลงและ

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญของ
นโยบาย แนวปฏิิบััติิ และ
ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา

1) บริ ิษััทฯ ได้้รัับการจััดอัันดัับ ห้้าดาว หรื ือ ระดัับดีีเลิิศ สำำ�หรัับ
โครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (CGR)
ประจำำ�ปีี 2564 โดยสถาบัันส่่งเสริ ิมกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD)
2) ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 2/2564 มีีมติิอนุุมััติิ
การยื่่�นคำำ�ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) และบริ ิษััทฯ ได้้ยื่่�นประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม
กัับ CAC แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564
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6.3.1) การทบทวนนโยบายแนวปฏิิบััติิ และระบบการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริ ิษัั ทฯ ได้้มีีการปรัั บปรุุ งนโยบายแนวปฏิิบััติิและระบบการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท ครั้้�งที่่�
6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีการพิิจารณาทบทวน
ปรัับปรุุงคู่่�มือ
ื จรรยาบรรณของบริ ิษััทฯ เพื่่�อยกระดัับและส่่งเสริ ิมบรรษััท
ภิิบาลของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อย (“อาร์์เอส กรุ๊๊�ป”) อย่่างต่่อเนื่่�อง

6.3.2) การนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัั บ
บริ ิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ไปปรัับใช้้

	ตลอดปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี แต่่อาจไม่่ครอบคลุุมตามเกณฑ์์ ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1) ไม่่ได้้เปิิดเผยค่่าตอบแทนของกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหารใน
ส่่วนที่่�ได้้รัับจากการเป็็นกรรมการบริ ิษััทอื่่�น เพราะไม่่ใช่่ข้้อมููลของบริ ิษััทฯ
2) ประธานกรรมการเป็็นบุุคคลเดีียวกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริ ิหาร และเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม โครงสร้้าง
คณะกรรมการของบริ ิษััท ประกอบด้้วย กรรมการที่่�เป็็นอิิสระ 3 ใน 8
ของกรรมการทั้้�งคณะ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและสอบทานการบริ ิหารงาน
ที่่�โปร่่งใสและรััดกุุม
3) คณะกรรมการไม่่ได้้กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการอิิสระไว้้ให้้ไม่่เกิิน 9 ปีี เนื่่�องจากมีีความเห็็นว่่า กรรมการอิิสระ
เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีประสบการณ์์มาก ดัังนั้้�น การดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการเป็็นเวลานานจะช่่วยให้้เข้้าใจการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริ ิษััทฯ ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
4) บริ ษั
ิ ั ท ฯ ไม่่ได้้ กำำ�ห นดวิ ธีิ ี ก ารลงคะแนนเสีี ย งเลืื อ กตั้้� ง

กรรมการโดยการลงคะแนนเสีียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
เนื่่�องจากบริ ิษัั ทฯ มีีข้้อบัังคัับในการออกเสีียงลงคะแนนให้้หุ้้�นหนึ่่�งหุ้้�นมีี
เสีียงหนึ่่�งเสีียง อย่่างไรก็็ตาม บริ ิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย
เสนอวาระการประชุุมล่่วงหน้้า หรื ือเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณาเข้้ารัับ
การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริ ิษัั ทในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจาปีี
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ ได้้ล่่วงหน้้า

6.3.3) ข้้อมููลปฏิิบััติิในเรื่่�องอื่่�นๆ ตามหลัักการกำำ�กัับ
� เพื่่�อรองรัับการประเมิิน
ดููแลกิิจการที่่ดีี
1) ไม่่เป็็น บริ ิษััทฯ ที่่�มีก
ี ารทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�ง
หน่่วยงานทางการแจ้้งเตืือนให้้ผู้้�ลงทุุนใช้้วิ ิจารณญาณในการตััดสิินใจ
2) ไม่่เป็็น บริ ิษััทฯ ที่่�เข้้าข่่ายฝ่่าฝืืนเกณฑ์์เรื่่�องการดำำ�รงสถานะ
การเป็็นบริ ิษัั ทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) ไม่่เป็็น บริ ิษััทฯ ที่่�มีีพฤติิกรรมการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่่�ผิิด
ปกติิโดยการกระทำำ�ของกรรมการ หรื ือผู้้�บริ ิหารที่่�ได้้รัับการตััดสิินและ
ประกาศความผิิดจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.

ในการนี้้� คณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้จััดให้้มีีการจััดทำำ� “นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” และ “จรรยาบรรณธุุรกิิจ” โดยการเผยแพร่่
ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริ ิษัั ทฯ เพื่่�อให้้บุุคคลภายนอกและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุก
ส่่วนได้้รัับทราบ และยัังใช้้ในการสื่่�อสารภายในบริ ิษััทฯ เพื่่�อให้้กรรมการ
ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน ศึึกษาทาความเข้้าใจและสามารถนาไปใช้้เป็็น
กรอบในการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
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7)

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน

7.1)

แผนภาพโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริ ิษััท
คณะกรรมการ
บริ ิหารความเสี่่�ยง

เลขานุุการบริ ิษััท

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

คณะทำำ�งานต่่อต้้าน
การทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น

คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ิหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

สายงานตรวจสอบภายใน

สำำ�นัักประธาน

ธุุรกิิจพาณิิชย์์

ธุุรกิิจ
เพลง

ธุุรกิิจสื่่�อ
โทรทััศน์์

ธุุรกิิจสื่่�อ
วิ ิทยุุ

ธุุรกิิจ
สื่่�อออนไลน์์

สายงานการเงิิน
และบััญชีี

สายงาน
ภาพลัักษณ์์
� สารองค์์กร
และสื่่อ

สายงาน
กฎหมาย

สายงาน
การตลาด
และ
สื่่�อสารแบรนด์์

สายงานบริ ิหาร
บุุคลากร

สายงาน
บริ ิหาร
และ
จััดการ
สิินทรััพย์์อาคาร
สำำ�นัักงาน

สายงาน
เทคโนโลยีี

สายงาน
จััดซื้้�อ
จััดจ้้าง

สายงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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7.2) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อผููกพัันบริ ิษััทฯ

โครงสร้้างการจััดการของบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริ ิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวน 5 ชุุด ได้้แก่่
1) คณะกรรมการบริ ิหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง 5) คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริ ิษััท

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ิษััท ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 8 ท่่าน

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร
จำำ�นวน 4 ท่่าน
(ร้้อยละ 50 ของกรรมการ
ทั้้�งหมด)

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร
จำำ�นวน 1 ท่่าน
(ร้้อยละ 12 ของกรรมการ
ทั้้�งหมด)

กรรมการที่่�อิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน
(ร้้อยละ 38 ของกรรมการ
ทั้้�งหมด)

ข้้อมููลคณะกรรมการบริ ิษััท
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อผููกพัันบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วย
“นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์ นางพรพรรณ
เตชรุ่่�งชััยกุุล นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร สองในสี่่�คนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
และประทัับตราสำำ�คััญของบริ ิษััทฯ”

ประเภทกรรมการ

1) นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

ประธานกรรมการบริ ิษััท / ประธานกรรมการบริ ิหาร

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

2) นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

กรรมการบริ ิษััท / กรรมการบริ ิหาร
/ ประธานกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง / เลขานุุการบริ ิษััท

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

3) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

กรรมการบริ ิษััท / กรรมการบริ ิหาร / ประธานกรรมการบรรษััท
ภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน / กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

4) นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์

กรรมการบริ ิษััท / กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

5) นายโสรััตน์์ วณิิชวรากิิจ

กรรมการบริ ิษััท

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร

6) นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์

กรรมการบริ ิษััท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

7) นางวรรณสุุดา ธนสรานาต

กรรมการบริ ิษััท / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

8) นายศุุภกิิจ อััศวชััย*

กรรมการบริ ิษััท / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

หมายเหตุุ * นายศุุภกิิจ อััศวชััย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แทนนายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
30 มิิถุุนายน 2564

คำำ�นิิยามซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน

• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร หมายถึึง กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริ ิหาร หรื ือมีีส่่วนร่่วมในการบริ ิหารงานของบริ ิษััทฯ

• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร หมายถึึง กรรมการที่่�ไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริ ิหาร และไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริ ิหารงานของบริ ิษััทฯ

• กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการจากภายนอกที่่�ไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริ ิหารหรื ือพนัักงานประจำำ�ของบริ ิษััทฯ ไม่่ได้้เป็็นกรรมการบริ ิหาร หรื ือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริ ิษััทฯ

	ที่่�ประชุุมวิ ิสามััญผู้้�ถืือหุ้น
้� ครั้้�งที่่� 1/2546 เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม
2546 ได้้มีม
ี ติิกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิษััท ไว้้
ดัังนี้้� คณะกรรมการบริ ิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�จััดการบริ ิษััทฯ ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีอำำ�นาจ
มอบหมายแต่่งตั้้�งกรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งให้้เป็็ นกรรมการบริ ิหารหรื ือ
มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นใด เพื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดหรื ือหลาย
อย่่างภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้ เว้้นแต่่อำำ�นาจใน
การดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้� จะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้น
้� ก่่อน ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้รายการที่่�กรรมการหรื ือบุุคคลที่่�อาจมีีความ
ขัั ด แย้้ ง มีี ส่่ วนได้้ เ สีี ย หรื ือมีี ค วามขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ อื่่� น ใดกัั บ
บริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อย ให้้กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
1) เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้มติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2) การทำำ�รายการที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียและอยู่่�ในข่่ายที่่�กฎหมาย หรื ือ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรัั พย์์ระบุุให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
และในกรณีีดังั ต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริ ิษััท และที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออก
เสีียงลงคะแนน
(1) การขายหรื ือโอนกิิจการของบริ ิษััทฯ ทั้้�งหมดหรื ือบางส่่วน
ที่่�สำำ�คััญ
(2) การซื้้�อหรื ือรัับโอนกิิจการของบริ ิษััทอื่่�นหรื ือบริ ิษััทเอกชน
มาเป็็นของบริ ิษััทฯ
(3) การทำำ� แก้้ไข หรื ือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการ
ของบริ ิษัั ทฯ ทั้้�งหมดหรื ือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�น
เข้้าจััดการธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ หรื ือการรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีี
วััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
(4) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริ ิคณห์์สนธิิหรื ือข้้อบัังคัับ
(5) การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้� การควบหรื ือเลิิก
บริ ิษััทฯ
(6) การใดที่่� พ ระราชบัั ญ ญัั ติิ หลัั ก ทรัั พ ย์์ หรื อื ประกาศ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ กำำ�ห นดให้้ ต้้ อ งได้้ รัั บ มติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้� น เช่่น
การได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริ ิษััทจดทะเบีียน หรื ือรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ตลอดจนอำำ�นาจอนุุมัติ
ั ข
ิ องคณะกรรมการบริ ิษััทฯ
รวมถึึงเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1) ดููแลการกำำ�หนดวััตถุป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิิจ
เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยเป็็นวััตถุป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับ
การสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้ง� บริ ิษััทฯ ลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม
� ใจว่่า วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ตลอดจนกลยุุทธ์์ในระยะ
2) ดููแลให้้มั่่น
เวลาปานกลางและ/หรื ือประจำำ�ปีีของกิิจการสอดคล้้องกัับการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริ ิษััทฯ โดยมีีการนำำ�นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีมาใช้้อย่่างเหมาะสมและปลอดภััย
3) ดููแลการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริ ิยธรรม เคารพสิิทธิิ และ
มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้น
้� และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม
และพััฒนาหรื ือลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งประพฤติิตน
เป็็นต้้นแบบ
4) ดููแลโครงสร้้ างและการปฏิิบััติิของคณะกรรมการให้้เหมาะสมต่่อ
การบรรลุุวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
5) ดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริ ิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัั บผิิด
ชอบระมััดระวััง (Duty of Care) และซื่่�อสััตย์์สุุจริ ิตต่่อองค์์กร (Duty
of Loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และมติิที่่ป
6) ดููแลการประเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
7) ดููแลการกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้บุุคลากร
ปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักขององค์์กร และ
การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และปััจจััยในการประเมิินผลงานสาหรัับทั้้�งบริ ิษััทฯ
8) พิิจารณาและอนุุมัติ
ั ก
ิ ารกำำ�หนดและทบทวนวิ ิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์
เป้้าหมาย แผนงานประจำำ�ปีี และงบประมาณประจำำ�ปีี การกำำ�กัับดููแลให้้
ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบาย รวมถึึงแผนงานที่่�กำำ�หนด
ไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
9) พิิจารณาการดููแลความเหมาะสมเพีียงพอของระบบบริ ิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายใน
10) พิิจารณาการกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิด
ชอบของฝ่่ายจััดการ

และเป็็นอิิสระจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�บริ ิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถทำำ�หน้้าที่่�คุ้้�มครองผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน และสามารถช่่วยดููแลไม่่ให้้เกิิดรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผล

ประโยชน์์ระหว่่างบริ ิษััทฯ กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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11) พิิ จ ารณาการกำำ�ห นดกรอบการจัั ด สรรและจัั ด การทรัั พ ยากรให้้
เป็็ น ไปอย่่างมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ล โดยคำำ�นึึ งถึึงผลกระทบ
และการพัั ฒ นาทรัั พ ยากรตลอดห่่วงโซ่่คุุ ณ ค่่า เพื่่� อ ให้้ ส ามารถบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนการพััฒนาและ
งบประมาณ เช่่น นโยบายและแผนการบริ ิหารจััดการบุุคคล และนโยบาย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่�งจััดให้้มีก
ี รอบการกำำ�กับ
ั ดููแลและการบริ ิหาร
จััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของบริ ิษัั ทฯ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการ
เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การบริ ิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้บริ ิษััทฯ สามารถบรรลุุวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริ ิษััทฯ
12) พิิจารณาการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
13) พิิจารณาการดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน
มีีความน่่าเชื่่�อถืือและตามความเหมาะสม
14) ติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�
15) พิิจารณาให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ในภาวะที่่�กิิจการประสบปััญหาทางการเงิิน
หรื ือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา กิิจการมีีแผนในการแก้้ไขปััญหา หรื ือมีี
กลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึง
ถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
16) ดููแลให้้การดำำ�เนิินการต่่างๆ เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
17) พิิจารณาและอนุุมัติ
ั ริ ายการที่่�มีนั
ี ย
ั สำำ�คัญ
ั ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมาย
ข้้อบัังคัับ ประกาศ นโยบาย ระเบีียบ มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรื ืออำำ�นาจ
ดำำ�เนิินการของบริ ิษััทฯ

นอกจากนี้้� มีีการประเมิินผลการทำำ�งานของคณะกรรมการ
บริ ิษัั ทประจำำ�ปีี ตามแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริ ิษัั ททั้้�ง
รายบุุคคลและรายคณะ เพื่่�อเป็็นการตรวจสอบการทำำ�งานและปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคณะกรรมการบริ ิษััทให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ อีีกทั้้�งลง
คะแนนเสีียงชี้้�ขาดในกรณีีที่่�ประชุุมคณะกรรมการมีีการลงคะแนนเสีียง
เท่่ากััน ตลอดจนทำำ�หน้้าที่่�เรี ียกประชุุมคณะกรรมการ และเป็็นประธาน
ในที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้� น ของบริ ษั
ิ ั ท ฯ รวมถึึงปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ต ามกฎหมาย
ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้เฉพาะให้้เป็็นหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ และครอบคลุุม
ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1) การกำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะ
กรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักขององค์์กร
2) การดููแลให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริ ิมให้้เกิิด
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริ ิยธรรม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3) หารื ือร่่วมกัับกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารเกี่่�ยวกัับการ
กำำ�หนดวาระการประชุุม โดยมีีมาตรการที่่�ดูแ
ู ลให้้เรื่่�องสำำ�คัญ
ั ได้้ถูก
ู บรรจุุ
เป็็นวาระการประชุุม
4) การจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและมาก

พอที่่�กรรมการจะอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญกัันอย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกััน
การส่่งเสริ ิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบ และให้้ความเห็็น
ได้้อย่่างเป็็นการอิิสระ
5) การเสริ ิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหารและ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร และระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
หมายเหตุุ ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ เป็็นบุุคคลคนเดีียวกััน แต่่บริ ิษััทฯ

สรรหาผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุดขององค์์กร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้ร่่วมพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท เพื่่�อ
เป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกในการสร้้างความถ่่วงดุุลระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ และเพื่่�อให้้บริ ิษััทฯ
มีีแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นมาตรฐานสากลในการจััดการที่่�ดีี เสริ ิมสร้้างความโปร่่งใสและประสิิทธิิภาพในการ
บริ ิหารงานให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้เกิิดแก่่ผู้้�ถืือหุ้น
้� ผู้้�ลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน นอกจาก

19) พิิจารณากำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อต้้านการทุุจริ ิตและ
คอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจน และกำำ�กัับดููแลภาพรวมของการต่่อต้้านการทุุจริ ิต
และคอร์์รััปชั่่�นให้้มีรี ะบบที่่�สนัับสนุุนการต่่อต้้านทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นที่่�มีี
� ใจได้้ว่่ากรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานได้้
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่น
ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการต่่อต้้านทุุจริ ิตคอร์์รััปชั่่�นอย่่างแท้้จริ ิง
และปลููกฝัังเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
คณะกรรมการบริ ิษััท มีีหน้า้ ที่่�พิจ
ิ ารณารายชื่่�อกรรมการใหม่่ซึ่่�ง
ได้้รัับการพิิจารณากลั่่�นกรองแล้้ว และนำำ�เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อจะต้้องพร้้อมที่่�
จะทุ่่�มเทเวลา ความรู้้� ความสามารถที่่�มีีให้้แก่่บริ ิษััทฯ และมีีความเข้้าใจ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการ สำำ�หรัับกรรมการใหม่่ บริ ิษััทฯ มีี
กระบวนการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ เพื่่�อ
ให้้กรรมการใหม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ได้้เป็็นอย่่างดีี
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คณะกรรมการบริ ิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อช่่วยกลั่่�นกรองรายละเอีียดโดยกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบไว้้ใน
ระเบีียบของแต่่ละคณะ
สมาชิิกส่่วนใหญ่่ของคณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นกรรมการอิิสระ ยกเว้้น คณะกรรมการบริ ิหาร คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง และคณะ
กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประธานกรรมการไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ อีีกทั้้�งยัังกำำ�หนดให้้กรรมการ
อิิสระเป็็นประธานของแต่่ละคณะด้้วย ยกเว้้น คณะกรรมการบริ ิหาร คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง และ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปััจจุุบััน บริ ิษััทฯ มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย 5 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการบริ ิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

1) คณะกรรมการบริ ิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ิหารของบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

นี้้� คณะกรรมการได้้กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
ของบริ ิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำำ�คััญ และกรรมการทุุกคนสามารถอภิิปรายและ
เสนอแนะในที่่�ประชุุมได้้อย่่างเป็็นอิิสระ รวมทั้้�งจััดให้้กรรมการอิิสระทุุกคนประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของประธานกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกปีี

ประเภทกรรมการ

1) นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

ประธานกรรมการบริ ิษััท

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

2) นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

กรรมการบริ ิษััท

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

3) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

กรรมการบริ ิษััท

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิหาร
	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 5/2563 เมื่่�อวัันที่่� 17
มิิถุน
ุ ายน 2563 ได้้มีม
ี ติิกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริ ิหาร โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริ ิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�

มีีมาตรการถ่่วงดุุลอำำ�นาจระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท
ครั้้�งที่่� 4/2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ คืือ นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์ ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

18) พิิจารณากำำ�หนดคุุณสมบััติข
ิ องประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร (หรื ือเทีียบ
เท่่า) ที่่�ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะที่่�จำำ�เป็็น ตามกรอบการ

7.3) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย

1) มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิการกู้้�หรื ือให้้กู้้�ยืืมเงิิน หรื ือการขอสิินเชื่่�อใดๆ
จากสถาบัันการเงิินรวมตลอดถึึงการเข้้าเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกััน หรื ือการชำำ�ระ
หรื ือใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อธุุรกรรมตามปกติิธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ เช่่น การใช้้จ่่าย
เงิินเพื่่�อการลงทุุน และเพื่่�อการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ภายในวงเงิินสำำ�หรัับ
แต่่ละรายการไม่่เกิินกว่่า 500 ล้้านบาท หรื ือจำำ�นวนเทีียบเท่่า
2) มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�ง ถอดถอนเจ้้าหน้้าที่่�ของบริ ิษััทฯ ในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่สููงกว่่า
ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
3) มีีอำำ�นาจจััดทำำ� เสนอแนะ และกำำ�หนดนโยบายแนวทางธุุรกิิจ และ
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริ ิษััท
4) จััดตั้้�งโครงสร้้างองค์์กรและการบริ ิหาร และกรรมการบริ ิหาร โดยให้้
ครอบคลุุมทุุกรายละเอีียดของการคััดเลืือก การฝึึกอบรม การว่่าจ้้าง และ
การเลิิกจ้้างของพนัักงานของบริ ิษััทฯ

5) กำำ�หนดแผนธุุรกิิจ อำำ�นาจการบริ ิหารงาน อนุุมััติิงบประมาณสำำ�หรัับ
ประกอบธุุรกิิจประจำำ�ปีี และงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี และดำำ�เนิินการ
ตามแผนทางธุุรกิิจและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจโดยสอดคล้้องกัับนโยบาย และ
แนวทางธุุรกิิจที่่�ได้้แถลงต่่อคณะกรรมการบริ ิษััท
6) ปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายในแต่่ละช่่วงเวลาจากคณะ
กรรมการบริ ิษััท
อนึ่่�ง การอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวข้้างต้้น จะต้้องไม่่มีี
ลัักษณะเป็็นการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริ ิหาร
หรื ือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริ ิหาร สามารถอนุุมัติ
ั ก
ิ ารเข้้าทำำ�
รายการที่่�ตนหรื ือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง หรื ือมีีส่่วนได้้เสีีย หรื ืออาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใด (ตามข้้อบัังคัับของบริ ิษัั ทฯ และ
ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ หรื ือ ก.ล.ต. ประกาศ
กำำ�หนด) ทำำ�รายการกัับบริ ิษัั ทฯ หรื ือบริ ิษัั ทย่่อย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิ
การเข้้าทำำ�รายการที่่�เป็็นไปตามนโยบายและหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการ
บริ ิษััทได้้พิิจารณาอนุุมััติิไว้้ ทั้้�งนี้้�ให้้คณะกรรมการบริ ิษััทมีีอำำ�นาจในการ
แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิหารได้้
ตามที่่�จำำ�เป็็นหรื ือเห็็นสมควร
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

ประเภทกรรมการ

1) นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ

2) นางวรรณสุุดา ธนสรานาต

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ

3) นายศุุภกิิจ อััศวชััย

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ

• ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็็น ดัังนี้้�
- ความถููกต้้องครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงาน
ทางการเงิินของบริ ิษััทฯ
- ความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริ ิษััทฯ
- การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายว่่าด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ�ห นดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ฯ หรื ือกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
- ความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
- รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
- ความเห็็น หรื ือข้้อ สัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการ

3) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
• รายการอื่่� น ที่่� เ ห็็ น ว่่า ผู้้�ถืื อ หุ้้� น และผู้้�ลงทุุ น ทั่่� ว ไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ ิษััท
14) คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจเชิิญกรรมการบริ ิหาร ผู้้�บริ ิหาร
หรื ือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ข้้อมููล หรื ือ เข้้าร่่วมประชุุมได้้
15 การปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทมอบหมาย ด้้วยความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�

หมายเหตุุ * นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์ เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิินของบริ ิษััทฯ โดยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 966 รัับตรวจ
สอบบััญชีีบริ ิษััทต่่างๆ ซึ่่�งไม่่ใช่่บริ ิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รายชื่่�อ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบาย การตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ตลอดจนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
2) พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเสนอค่่าสอบบััญชีี
บริ ิษััทประจำำ�ปีี รวมถึึงประเด็็น ดัังนี้้�
• พิิจารณาความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี เช่่น พิิจารณาจาก
การให้้บริ ิการอื่่�นนอกเหนืือจากการสอบบััญชีี (non-audit service)
ที่่�อาจทำำ�ให้้ขาดความเป็็นอิิสระ เช่่น การวางระบบบััญชีี เป็็นต้้น
• ให้้มีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้า
ประชุุมด้้วยอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง ต่่อปีี เพื่่�อขอความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีใน
เรื่่�องต่่างๆ

7) สอบทานรายการทางการเงิินของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยรายไตรมาส
ให้้ มีี ความถูู กต้้ อ งเชื่่� อถืื อ ได้้ และมีี การเปิิ ด เผยข้้ อมูู ล ที่่�เ พีียงพอ ตาม
กระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
8) ดููแล และสอบทานให้้บริ ิษััทฯ ปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบ หรื ือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
9) สอบทานให้้ บ ริ ิษัั ทฯ ปฏิิ บัั ติิต ามนโยบายและระบบควบคุุมภายใน
เกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริ ิตคอร์์รััปชั่่�น

3) พิิจารณานโยบายและแนวทางปฏิิบัติ
ั ข
ิ องสายงานตรวจสอบภายในให้้
มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง

10) พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น หรื อื รายการที่่� อ าจมีี ค วาม
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาด
� ใจว่่า รายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็น
หลัักทรััพย์์ฯ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่น
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริ ิษััทฯ

4) พิิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจำำ�ปีีของสายงานตรวจ
สอบภายใน

11) พิิจารณาร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีถึึงปััญหา หรื ือข้้อจำำ�กััดที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การตรวจสอบงบการเงิิน

5) สอบทานให้้บริ ิษัั ทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่่�มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล โดยสอบทานร่่วมกัับผู้้�สอบ
บััญชีีภายในและภายนอก รวมถึึงประเด็็น ดัังนี้้�
• ให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง และพิิจารณา
ความดีีความชอบของหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้
หน่่วยงานดัังกล่่าวมีีความเป็็นอิิสระอย่่างแท้้จริ ิง
• พิิจารณาความเป็็นอิิสระของสายงานตรวจสอบภายในโดย
พิิจารณาจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และการรายงานต่่างๆ รวมถึึงสายงาน
บัังคัับบััญชาของหน่่วยงานนี้้�

12) รัับแจ้้งเบาะแสจากพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับรายการ
ในงบการเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม รวมถึึงประเด็็นการทุุจริ ิตคอร์์รััปชั่่�นอื่่�นๆ โดย
มีีกระบวนการสอบสวนที่่�เป็็นอิิสระ และมีีการดำำ�เนิินการติิดตามที่่�เหมาะ
สม และรายงานให้้คณะกรรมการบริ ิษััททราบทุุกไตรมาส

6) พิิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้้อเสนอแนะของ
ผู้้�สอบบััญชีีภายในและภายนอก รวมทั้้�งติิดตามผลการดำำ�เนิินการตามข้้อ
เสนอแนะดัังกล่่าว
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13) จัั ด ทำำ� รายงานการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การของคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล
ดัังนี้้�
• จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้้าร่่วม
ประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน

ตำำ�แหน่่ง

ประเภทกรรมการ

1) นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

2) นางวรรณสุุดา ธนสรานาต

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

3) นายศุุภกิิจ อััศวชััย

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ

ขอบเขตอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
1) พิิ จ ารณาหลัั ก เกณฑ์์ และกระบวนการในการสรรหาบุุ ค คลที่่� มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ รวมทั้้�งคััดเลืือกบุุคคล
ตามกระบวนการสรรหาที่่� ไ ด้้ กำำ�ห นดไว้้ และเสนอความเห็็ น ต่่อคณะ
กรรมการบริ ิษััท ซึ่่�งจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้น
้� ให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ
แบ่่งได้้เป็็น
กำำ�ห นดคุุ ณ สมบัั ติิ ข องกรรมการที่่� ต้้ อ งการสรรหาให้้ เ ป็็ น ไปตาม
โครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริ ิษััท ตามที่่�คณะ
กรรมการบริ ิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
• พิิจารณาความเหมาะสมของความรู้้� ประสบการณ์์ และความ
เชี่่�ยวชาญ รวมทั้้�งอายุุของกรรมการโดยรวมว่่าคณะกรรมการยัังขาด
คุุณสมบััติลั
ิ ก
ั ษณะใดบ้้าง โดยการจััดทำำ� Board Skill Matrix เพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลในการพิิจารณาประกอบ
• พิิ จ ารณาความเป็็ น อิิ ส ระของกรรมการอิิ ส ระแต่่ละท่่าน
เพื่่�อพิิจารณาว่่ากรรมการอิิสระท่่านใดมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนหรื ือขาด
คุุณสมบััติิในการเป็็นกรรมการอิิสระ รวมทั้้�งพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นที่่�
จะต้้องสรรหากรรมการอิิสระใหม่่หรื ือไม่่ หากมีีกรรมการอิิสระไม่่ครบ
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ิษััท
• พิิจารณาการอุุทิศ
ิ เวลาของกรรมการ การสรรหาและเสนอชื่่�อ
บุุคคลที่่�เหมาะสมที่่�จะมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการให้้คณะกรรมการบริ ิษััท
พิิจารณาเพื่่�อเสนอ ชื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็น
ผู้้�แต่่งตั้้�ง โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
• กำำ�หนดวิ ิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการให้้
เหมาะสมกัับลัักษณะเฉพาะของบริ ิษััทฯ

• ดำำ�เนิินการพิิจารณารายชื่่�อบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อมาและ
คััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับเกณฑ์์คุุณสมบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้
• ตรวจสอบให้้รอบคอบว่่าบุุคคลที่่�จะถููกเสนอชื่่�อนั้้�นมีีคุณ
ุ สมบััติิ
ตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานทางการ
• ดำำ�เนิินการทาบทามบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับเกณฑ์์
� ใจว่่าบุุคคลดัังกล่่าวมีีความยิินดีีจะมา
� ำ�หนดไว้้ เพื่่�อจะได้้มั่่น
คุุณสมบััติที่่
ิ กำ
รัับตำำ�แหน่่งกรรมการของบริ ิษััท หากได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากผู้้�ถืือหุ้้�น
� ในหนัังสืือ
• เสนอชื่่�อให้้คณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาและบรรจุุชื่่อ
นััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป
การสรรหาและแต่่งตั้้�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร (หรื ือเทีียบเท่่า) แทน
ตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะ
พิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์ ประกอบด้้วย
• การเป็็นกรรมการของบริ ิษััทฯ ตามข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ
• ความรู้้� ความสามารถ ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ผู้้�ที่่� มีี ทัั ก ษะ
ประสบการณ์์ วิ ิชาชีีพ คุุณสมบััติิเฉพาะในด้้านต่่างๆ ที่่�มีีความจำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่�งและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ
• ประสบการณ์์ในธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในช่่วงเวลานั้้�นๆ
และการบริ ิหารจััดการ
• ประสบการณ์์การเป็็นผู้้�นำำ�ขององค์์กร มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�
สููง
• ได้้รัับการยอมรัับจากองค์์กรธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริ ิษััท
• ผ่่านเกณฑ์์การพิิจารณาเรื่่�องความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
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5) คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

3) พิิจารณาเกณฑ์์ประเมิินผลประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

5) พิิจารณาการเสนอขายหลัักทรัั พย์์ใหม่่ (หรื ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�
จะซื้้�อหุ้้�น) ให้้แก่่กรรมการ และพนัักงาน โดยให้้เงื่่�อนไขต่่างๆ จููงใจให้้
กรรมการและพนัักงานปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้ างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
ผู้้�ถืื อ หุ้้� น ในระยะยาวและสามารถรัั ก ษาบุุ ค ลากรที่่� มีี คุุ ณ ภาพได้้ อ ย่่าง
แท้้จริ ิง แต่่ในขณะเดีียวกัันต้้องไม่่สููงเกิินไปและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย

4) พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของกรรมการ

6) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทมอบหมาย

1) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

2) นางสาวกุุลจรรยา คฤหเดช

กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

3) นายปริ ิญ เฟื่่�องวุุฒิิ

กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

2) พิิจารณารูู ปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการ
เพื่่� อ เสนอความเห็็ น ต่่อคณะกรรมการบริ ิษัั ท ซึ่่� ง จะนำำ� เสนอที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นผู้้�อนุุมััติิต่่อไป

4) คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

ประเภทกรรมการ

1) นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

ประธานกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

2) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

3) นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์

กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง
1) พิิจารณานโยบาย แผนงาน และการดำำ�เนิินงานบริ ิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริ ิษััท และฝ่่ายจััดการในเรื่่�องการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยง
2) กำำ�กัับ ดููแล และสนัับสนุุนให้้การบริ ิหารความเสี่่�ยงเป็็นไปตามแผนงานและสำำ�เร็็จลุุล่่วงในระดัับองค์์กร ตลอดจนระดัับโครงการ
3) พิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริ ิษััทฯ ในระดัับองค์์กร รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ และประเมิินการดำำ�เนิินงาน
บริ ิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และทบทวนมาตรการป้้องกัันและจััดการความเสี่่�ยงที่่�ใช้้อยู่่�ให้้มีค
ี วามเหมาะสม
ที่่�จะป้้องกัันความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
4) รายงานการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ิษััท
5) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทมอบหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำ
ิ ำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

� องคณะกรรมการบรรษััทภิบ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข
ิ าลและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
1) พิิ จ ารณา ทบทวน นำำ� เสนอนโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น นโยบาย
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริ ิษัั ทฯ รวมถึึงนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
อื่่�นใดที่่�จะสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ ตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความโปร่่งใส เป็็นธรรม และสนัับสนุุนการเติิบโต
ของบริ ิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน

4) พิิจารณา ติิดตามความก้้าวหน้้า และประเมิินผลสำำ�เร็็จรวมทั้้�งคุุณภาพ
ของการดำำ�เนิินการด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

2) ดููแลให้้มีก
ี ารนำำ�นโยบาย แนวปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ างๆ ในข้้อ 1 ไปใช้้พัฒ
ั นาบริ ิษััทฯ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยนโยบายและแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวต้้องสอดคล้้องและ
เหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ และข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับ
ดููแลหรื ือเกี่่�ยวข้้อง

1) กำำ�หนดวิ ิธีีการ หลัักเกณฑ์์ และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น โดยให้้นำำ�เสนอผ่่านคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ิษััท

3) ติิดตามและทบทวนระบบงานต่่างๆ ภายในองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ รวมถึึงเปรี ียบ
เทีียบหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริ ิษััทฯ กัับหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีต
ี ามมาตรฐานสากล และของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กับ
ั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อ
เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทให้้ทำำ�การพิิจารณาปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
4) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริ ิษััทมอบหมาย

ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
1) พิิจารณา ทบทวน นำำ�เสนอนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม
2) พิิจารณากลั่่�นกรองกิิจกรรม และวางกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของบริ ิษััทฯ
3) พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบกลยุุทธ์์ของบริ ิษัั ทฯ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้า
หมายให้้สอดคล้้องกัับนโยบายด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
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ประเภทกรรมการ

5) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ด้้านต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น

2) ติิดตามและทบทวน ตรวจสอบ ปรัับปรุุงนโยบาย คู่่�มือ
ื แนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
และมาตรการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
แล้้วประเมิินผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อเป็็นการวััดประสิิทธิิผล
ปรัับปรุุ ง และพััฒนามาตรการต่่างๆ ให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เปลี่่�ยนไป
3) ส่่งเสริ ิมสนัับสนุุน ร่่วมผลัักดัันให้้เกิิดความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิ ให้้
เป็็นไปตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
4) อบรมและเผยแพร่่ให้้ ค วามรู้้�แก่่ผู้้�บริ ห
ิ าร พนัั ก งาน รวมทั้้� ง
ประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นไปยััง
ลููกค้้า คู่่�ค้้า หรื ือผู้้�ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกัับบริ ิษััทฯ รวมถึึงแจ้้งไปยัังบริ ิษััทย่่อย
บริ ิษััทร่่วม กิิจการร่่วมค้้า เพื่่�อขอความร่่วมมืือในการเข้้าร่่วมโครงการ
ต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
5) สอบทาน กำำ�กัับดููแล ให้้บริ ิษััทฯ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น การให้้ความเห็็นและรายงานตามแผนที่่�
กำำ�หนด
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6) รายงานผลการปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่� ผลการประชุุมที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อพิิจารณา โดยเฉพาะ
กรณีีที่่�เห็็นว่่ามีีนััยสำำ�คััญ
7) ปฏิิบััติิงานอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อนโยบายและมาตรการในการแจ้้ง
เบาะแส
1) จััดทำำ�นโยบายและมาตรการในการแจ้้งเบาะแสและกำำ�หนดมาตรการ
คุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส ภายใต้้กรอบของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ได้้แก่่ ตลาดหลัักทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกากัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2) พิิจารณา ทบทวน และปรัั บปรุุ งนโยบายและมาตรการในการแจ้้ง
เบาะแสอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) รายงานผลการรัับเรื่่�องร้้องเรี ียน การแจ้้งข้้อมููลการกระทำำ�ผิิด และ
การทุุ จ ริ ิตและคอร์์ รัั ป ชั่่�น ของบริ ิษัั ท ฯ เพื่่� อ รายงานให้้ ค ณะกรรมการ
ทราบ พร้้ อมทั้้�งนำำ�เสนอความเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่�อแก้้ไขปรัั บปรุุ ง
ตามความเหมาะสม
4) ประชาสััมพัันธ์์แก่่พนัักงาน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องกัับบริ ิษัั ทฯ ให้้รัับทราบถึึงนโยบายและมาตรการในการแจ้้ง
เบาะแสของบริ ิษััทฯ

7.4) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริ ิหาร
คณะผู้้�บริ ิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะผู้้�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังมีีรายนามต่่อไปนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1) นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

2) นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพาณิิชย์์

3) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน

4) นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายกฎหมาย

5) นางสาวกุุลจรรยา คฤหเดช

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานบริ ิหารบุุคลากร

หมายเหตุุ : ผู้้�บริ ิหาร หมายถึึง ผู้้�บริ ิหารตามนิิยามของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่� กจ. 17/2551 เรื่่�อง การกำำ�หนดบทนิิยามในประกาศเกี่่�ยวกัับการออกและเสนอขาย
หลัักทรััพย์์

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 6/2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2562 ได้้มีีมติิกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริ ิหาร โดยกำำ�หนดให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารมีีอำำ�นาจอนุุมัติ
ั ใิ นการดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�จำำ�เป็็นหรื ือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิิจปกติิของบ
ริ ิษััทฯ ภายในวงเงิินสาหรัับแต่่ละรายการไม่่เกิินกว่่า 50 ล้้านบาท หรื ือจำำ�นวนเทีียบเท่่า ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิการทำำ�รายการดัังกล่่าวข้้างต้้น ประธานเจ้้า
� ำ�คัญ
หน้้าที่่�บริ ิหารไม่่มีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการใดๆ หรื ือเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รายการการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่สำ
ั ของบริ ิษััทฯ
และ/หรื ือรายการหรื ือเรื่่�องที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร หรื ือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรื ืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในลัักษณะอื่่�นใดที่่�จะทำำ�ขึ้้�นกัับบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อย ในกรณีีดัังกล่่าว รายการหรื ือเรื่่�องดัังกล่่าวจะต้้องนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรื ือคณะกรรมการของบริ ิษััทฯ (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ

เลขานุุการบริ ิษััท

คณะกรรมการบริ ิษััทมีีการแต่่งตั้้�งบุุคคลากรของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ วุุฒิิ และประสบการณ์์เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริ ิษััท ปฏิิบัติ
ั ิ
หน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบััญญััติหลั
ิ ก
ั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ.2551 ซึ่่�งมีีผลใช้้บังั คัับ
ในวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2551 ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริ ิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ มีีดัังนี้้�
ข้้อบัังคัับบริ ิษััทฯ มติิคณะกรรมการ ตลอดจนมติิที่่ป
1) จััดเตรี ียมการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริ ิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี
2) ให้้คำำ�ปรึ ึกษาและข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริ ิษััท ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของหน่่วยงานทางการที่่�
กำำ�กัับดููแล และข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3) เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรื ือผู้้�บริ ิหารและจััดส่่งสำำ�เนารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียตามมาตรา 89/14
ให้้ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัันทาการนัับแต่่วัันที่่�บริ ิษััทฯ ได้้รัับรายงานนั้้�น
4) ดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศต่่างๆ ต่่อหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลและสาธารณชนให้้ถููกต้้องครบถ้้วนตามกฎหมาย
5) ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล เช่่น สานัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
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ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 1/2551 เมื่่�อวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2551 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
เลขานุุการบริ ิษััท

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริ ิหารและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (รวมประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการบริ ิหารและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (รวมประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริ ิหาร) ให้้สอดคล้้องกัับผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ จากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงาน
ตามนโยบายที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการบริ ิษัั ท การบริ ิหารงานภายใต้้สภาวการณ์์เศรษฐกิิจและสัังคม ความสามารถในการพััฒนาธุุรกิิจ รวมถึึง
การปรัับปรุุ งประสิิทธิิภาพในการดาเนิินงานให้้ดีีขึ้้�นในแต่่ละปีี และนำำ�เสนอค่่าตอบแทนของกรรมการบริ ิหารและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (รวมประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร) ที่่�เหมาะสมต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป

รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯ
โดยการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริ ิหารทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ประจำำ�ปีี 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ

01

ค่่าตอบแทนกรรมการบริ ิหารและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง

บริ ิษััทฯ มีีผู้้�บริ ิหารระดัับสููง 5 ท่่าน โดยมีี 3 ท่่าน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริ ิหารควบคู่่�ไปด้้วย
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
		
• ค่่าตอบที่่�เป็็นตััวเงิินจำำ�นวน 60.65 ล้้านบาท เป็็นส่่วนของเงิินเดืือน โบนััส และค่่าตอบแทนอื่่�น (ไม่่รวมค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการ)
		
• สวััสดิิการอื่่�นจำำ�นวน 1.92 ล้้านบาท เป็็นส่่วนของการจ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสารองเลี้้�ยงชีีพ (มีีผู้้�บริ ิหารระดัับสููงเป็็นสมาชิิก
กองทุุน 4 ท่่าน)
		

รายชื่่�อ

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง

31
ธัันวาคม
2563

เพิ่่�มขึ้้�น/
(ลดลง)

31
ธัันวาคม
2564

(เริ่่�มซื้้�อขายวัันแรก)

10 มิิถุุนายน
2564

220,200,000

9,750,000

229,950,000

-

-

-

สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าที่่�อ้้างอิิงหุ้้�น RS
(สััญญา)

เพิ่่�มขึ้้�น/
(ลดลง)

31
ธัันวาคม
2564

31
ธัันวาคม
2563

เพิ่่�มขึ้้�น/
(ลดลง)

31
ธัันวาคม
2564

44,799,999

-

44,799,999

8,800

4,700

13,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30
02

นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30

• โดยค่่าตอบแทนของกรรมการบริ ิหารและผู้้�บริ ิหารคิิดเป็็นร้้อยละ 6.95 ของค่่าตอบแทนรวมทั้้�งบริ ิษััทฯ

ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน
		
• รถประจำำ�ตำำ�แหน่่ง การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การฝึึกอบรมต่่างๆ เป็็นต้้น

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ RS-W4
(หน่่วย)

หุ้้�นสามััญ RS (หุ้้�น)

03

นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30
04

นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

550,000

(550,000)

-

110,000

(110,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,000,000

-

98,000,000

19,600,000

(19,600,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30
05

นายโสรััตน์์ วณิิชวรากิิจ

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30
06

นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30
07

นางวรรณสุุดา ธนสรานาต

คู่่�สมรส ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริ ิยา และ/

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง
นิิติิบุุคคลที่่�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 30
08

นายศุุภกิิจ อััศวชััย

หรื ือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึง

176

177

องค์์ประกอบของค่่าตอบแทน

7.5) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริ ิษััทฯ มีีจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 1,304 คน ประกอบด้้วย พนัักงานประจำำ� 1,008 คน และ พนัักงานสััญญา
จ้้าง 296 คน โดยจ่่ายผลตอบแทนดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
• ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินจำำ�นวน 811.50 ล้้านบาท เป็็นส่่วนของเงิินเดืือน โบนััส และค่่าตอบแทนอื่่�น
• สวััสดิิการอื่่�นจำำ�นวน 30.84 ล้้านบาท เป็็นส่่วนของการจ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ (มีีพนัักงานเป็็นสมาชิิกกองทุุน 738 คน
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 76.96 ของพนัักงานที่่�มีีสิิทธิ์์�)
ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน
• ประกัันสุุขภาพและประกัันชีีวิ ิตตามระดัับตำำ�แหน่่งงาน โดยครอบคลุุมผลประโยชน์์การรัักษาพยาบาล ทั้้�งกรณีีผู้้�ป่่วยนอกและผู้้�ป่่วยใน
• สิิทธิิซื้้�อสิินค้้า อาหาร และเครื่่�องดื่่�มของบริ ิษััทฯ ในราคาพนัักงาน
• ที่่�จอดรถฟรี ีสำำ�หรัับพนัักงาน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทางมาปฏิิบััติิงาน
• รถรัับ-ส่่งพนัักงาน ระหว่่างสำำ�นัักงานไปยัังสถานีีรถไฟฟ้้า
• Fitness Center & Wellness Program หลัังเวลาเลิิกงาน สััปดาห์์ละ 2 วััน เพื่่�อส่่งเสริ ิมให้้พนัักงานมีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง และสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงาน
• สวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือจากบริ ิษััทฯ ในรููปแบบกระเช้้าเยี่่�ยมไข้้ เมื่่�อพนัักงานเจ็็บป่่วยและเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
• เงิินช่่วยเหลืือพิิธีีฌาปนกิิจกรณีีบุุคคลในครอบครััวถึึงแก่่กรรม และ เงิินช่่วยเหลืืองานมงคลสมรสของพนัักงาน
• การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีให้้กัับพนัักงาน
• จััดหาวััคซีีนป้้องกััน COVID-19 เข็็มที่่� 3 เข็็ม Booster เพื่่�อเสริ ิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิ ิด-19 เช่่น หน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ อุุปกรณ์์วััดอุุณหภููมิิ
• สนัับสนุุนอาหารสำำ�หรัับพนัักงานที่่�มาค้้างแรมที่่�สำำ�นัักงาน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการเดิินทางมาปฏิิบััติิงาน ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อโควิ ิด-19
รายละเอีียดจำำ�นวนพนัักงานแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริ ิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
แยกตาม
ประเภทธุุรกิิจ

จำำ�นวนพนัักงานประจำำ�และสััญญาจ้้าง (คน)
เพศชาย (คน)

สััดส่่วน (%)

เพศหญิิง (คน)

สััดส่่วน (%)

รวม

ธุุรกิิจพาณิิชย์์
ธุุรกิิจสื่่�อโทรทััศน์์
ธุุรกิิจสื่่�อวิ ิทยุุ
ธุุรกิิจสื่่�อออนไลน์์
ธุุรกิิจเพลง
อื่่�นๆ

134
261
20
8
13
99

23.26%
62.14%
52.63%
36.36%
50.00%
44.59%

442
159
18
14
13
123

76.74%
37.86%
47.37%
63.64%
50.00%
55.41%

576
420
38
22
26
222

รวมจำำ�นวนพนัักงาน

535

41.03%

769

58.97%

1,304

บริ ิษััทฯ ไม่่มีีการจ้้างงานผู้้�พิิการหรื ือกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสอื่่�นๆ โดยตามกฎหมายบริ ิษััทฯ ต้้องจ้้างงานทั้้�งสิ้้�น 14 คน ซึ่่�งในส่่วนที่่�ยัังไม่่ครบนี้้�
บริ ิษััทฯ มีีการส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนฯ ตามกฎหมายอย่่างครบถ้้วนเรี ียบร้้อยแล้้ว

บริ ิษััทฯ กำำ�หนดองค์์ประกอบของค่่าตอบแทนทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ดัังนี้้�
1) เงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีี โดยพิิจารณาจากตำำ�แหน่่งงาน บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของพนัักงานแต่่ละคน ซึ่่�งรวมถึึง
ประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ นอกจากนี้้� จะพิิจารณาการปรัับเพิ่่�มขึ้้�นตามผลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ ทั้้�งในระยะ
สั้้�น ระยะยาว และอััตราเงิินเฟ้้อ ซึ่่�งประกอบด้้วย
1.1) เป้้าหมายภาพรวมของบริ ิษััทฯ จะพิิจารณาจากตััวเลขการเจริ ิญเติิบโตของรายได้้ขาย ผลกำำ�ไร การบริ ิหารจััดการต้้นทุุน และค่่าใช้้
จ่่ายในการบริ ิหารงาน
1.2) เป้้าหมายของฝ่่ายงาน จะพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายที่่�ได้้รัับการมอบหมายจากบริ ิษััทฯ
1.3) การพิิจารณาเป็็นรายบุุคคลด้้วยการวััดผลการปฏิิบััติิงานตามหลััก Objectives and Key Results (OKR)
2) สวััสดิิการต่่าง ๆ
โดยอ้้างอิิงตามสััญญาการจ้้างงานของพนัักงานแต่่ละราย และตามตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของพนัักงาน เพื่่�อความรู้้�สึึกมั่่�นคงในการดำำ�รงชีีวิ ิต เช่่น
ค่่าล่่วงเวลา การจััดทำำ�ประกัันชีีวิ ิต ประกัันอุุบััติิเหตุุ สวััสดิิการ ค่่ารัักษาพยาบาล การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี และ
เงิินช่่วยเหลืือต่่างๆ เป็็นต้้น
บริ ิษัั ท ฯ ได้้ จ ดทะเบีี ย นจัั ด ตั้้� ง กองทุุ น สำำ� รองเลี้้� ย งชีี พ ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ก องทุุ น สำำ� รองเลี้้� ย งชีี พ พ.ศ. 2530 ซึ่่� ง เป็็ น การแสดงถึึง
การปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ เ� ป็็นรููปธรรมของบริ ิษััทฯ ในการดููแลพนัักงานอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว โดยพนัักงานสามารถเลืือกแผนการลงทุุนในกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ตามความต้้องการและตามระดัับความเสี่่�ยงของตนเองได้้อีีกด้้วย ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้ทำำ�การสมทบกัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เค มาสเตอร์์
พููล ฟัันด์์ โดยมีีรายละเอีียดเงิินสะสมและเงิินสมทบ ดัังนี้้�

อายุุงานของพนัักงาน

น้้อยกว่่า 2 ปีี
2-5 ปีี
5 ปีีขึ้้�นไป

อััตราเงิินสะสม/สมทบ

2-3% ของเงิินเดืือน
2-5% ของเงิินเดืือน
2-7% ของเงิินเดืือน

อััตราการจ่่ายเงิินสมทบ
(ส่่วนของนายจ้้าง)

สมทบเท่่ากัับ % สะสมของสมาชิิก แต่่ไม่่เกิิน 3%
สมทบเท่่ากัับ % สะสมของสมาชิิก แต่่ไม่่เกิิน 5%
สมทบเท่่ากัับ % สะสมของสมาชิิก แต่่ไม่่เกิิน 7%

อััตราเงิินสมทบ
ที่่� ไ ด้้ รัั บ จากบริ ษั
ิ ั ทฯ

(กรณีีสิ้้�นสุุดการเป็็นสมาชิิกกองทุุน)

0%
50%
100%

3) กรณีีเลิิกจ้้าง
กรณีีที่่�บริ ิษัั ทฯ เลิิกจ้้างโดยที่่�พนัักงานไม่่ได้้กระทำำ�ความผิิดอัันทำำ�ให้้บริ ิษัั ทฯ มีีสิิทธิ์์�เลิิกจ้้างได้้ทัันทีี บริ ิษัั ทฯ จะบอกกล่่าวการเลิิกจ้้างให้้
พนัักงานรัับทราบก่่อนถึึงกำำ�หนดการจ่่ายค่่าจ้้าง 1 งวดการจ่่ายค่่าจ้้าง หรื ืออย่่างช้้าในวัันจ่่ายค่่าจ้้าง เพื่่�อให้้มีีผลในการเลิิกจ้้างในงวดการจ่่าย
ค่่าจ้้างคราวถััดไป หรื ือหากบริ ิษัั ทฯ ไม่่ประสงค์์ให้้พนัักงานทำำ�งานต่่อไปหลัังจากบอกเลิิกจ้้าง บริ ิษัั ทฯ จะจ่่ายค่่าจ้้างแทนการบอกกล่่าวล่่วงหน้้า
เท่่ากัับระยะเวลาที่่�ต้้องบอกกล่่าวล่่วงหน้้า และจะจ่่ายค่่าตอบแทนชดเชยให้้ในอััตราเงิินเดืือนขั้้�นสุุดท้้ายและตามระยะเวลาการทำำ�งานตามพระราช
บััญญััติคุ้้�
ิ มครองแรงงานกำำ�หนดไว้้
โดยหลัักการที่่�สำำ�คััญคืือ บริ ิษัั ทฯ จะพิิจารณาค่่าตอบแทนของพนัักงานและลููกจ้้างตามรายละเอีียดที่่�ระบุุไว้้หนัังสืือสััญญาการจ้้างงาน
� ของแต่่ละองค์์ประกอบของค่่าตอบแทนดัังกล่่าว จะพิิจารณาจากอััตราการเติิบโตของผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งในส่่วนของรายได้้
สำำ�หรัับการปรัับเพิ่่�มขึ้้น
และกำำ�ไรในแต่่ละปีีเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ ในระยะสั้้�น และจะพิิจารณาการปรัับเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราค่่าตอบแทนให้้
� ะเกิิดขึ้้น
� เพื่่�อพิิจารณาว่่าเป็็นไปตามเป้้าหมาย
ครอบคลุุมเงิินเฟ้้อในแต่่ละปีีด้ว้ ย โดยบริ ิษััทฯ จะให้้ความสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละปีีที่่จ
ทางธุุรกิิจที่่�กำำ�หนดไว้้ในระยะยาวหรื ือไม่่ อย่่างไรก็็ตาม สาหรัับการพิิจารณาค่่าตอบแทนของพนัักงานในรููปแบบอื่่�นๆ เช่่น การเสนอขายหลัักทรััพย์์
ต่่อพนัักงาน โครงการสะสมหุ้้�นสาหรัับพนัักงาน บริ ิษััทฯ จะพิิจารณาตามช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมต่่อไป

ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการพนัักงาน

บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการให้้กัับพนัักงานทุุกคน เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าบริ ิษััทฯ จะสามารถ
รัักษาพนัักงานผู้้�มีีผลการปฏิิบััติิงานที่่�ดีีมีีประสิิทธิิภาพให้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งกัับบริ ิษััทฯ ได้้เป็็นอย่่างดีี
ภายใต้้สถานการณ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจในปััจจุุบัน
ั พนัักงานจะได้้รัับการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสวััสดิิการในอััตราที่่�เหมาะสม เป็็นธรรม
เท่่าเทีียมกััน และเป็็นไปตามมาตรฐานค่่าตอบแทนในธุุรกิิจประเภทเดีียวกัันหรื ือใกล้้เคีียงกััน โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้างแรงบัันดาลใจและแรงจููงใจให้้เกิิด
รัักและผููกพัันธ์์ต่่อบริ ิษััทฯ รวมถึึงสร้้างกำำ�ลัังใจให้้พนัักงานสามารถสร้้างผลงานที่่�จะช่่วยนำำ�พาบริ ิษััทฯ สู่่�ความเจริ ิญเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงต่่อไป
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7.6) ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
7 . 6 . 1 ) ผู้้� ค ว บ คุุ ม ดูู แ ล ก า ร ทำำ�บัั ญ ชีี หัั ว ห น้้ า ง า น
ตรวจสอบภายใน หััว หน้้ า งานกำำ�กัั บดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของบริ ิษััทฯ (Compliance)
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี (สมุุห์์บััญชีี)

นางนวลทรง ลิิมปนารัักษ์์ ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีอาวุุโส ได้้รัับแต่่ง
ตั้้�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริ ิษััทฯ
เพื่่�อทำำ�หน้า้ ที่่�ควบคุุมดููแลผู้้�ทำำ�บัญ
ั ชีีให้้จัด
ั ทำำ�บัญ
ั ชีีให้้ตรงต่่อความเป็็นจริ ิง
และถููกต้้องตามกฎหมาย ทั้้�งนี้้�ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีี มีีคุณ
ุ สมบััติแ
ิ ละ
เงื่่�อนไขของการเป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศกรม
พััฒนาธุุรกิิจการค้้า และได้้ผ่่านการอบรมความรู้้�ด้้านบััญชีี รวมถึึงเข้้ารัับ
การอบรมพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องทางด้้านบััญชีีเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี ซึ่่�งเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า และสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ที่่�กำำ�หนดไว้้ไม่่น้้อยกว่่า
6 ชั่่�วโมงต่่อปีี โดยมีีคุุณสมบััติิปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

นายพรต เจีียมสุุวรรณ ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรง
เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการวางแผนการตรวจ
สอบและปฏิิบััติิงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ พร้้ อมทั้้�งให้้รายงานผลการ
ตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการให้้ข้้อมููลเชิิงวิ ิเคราะห์์
ประเมิินผล ข้้อเสนอแนะ คำำ�ปรึ ึกษาตามแนวทางที่่�มาตรฐานการตรวจ
สอบภายในกำำ�หนด รวมถึึงงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบภายใน
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภาย มีีคุุณสมบััติิ วุุฒิิการ
ศึึกษา เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ในวิ ิชาชีีพ ประสบการณ์์ และการอบรมที่่�เหมาะ
สมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว โดยมีีคุุณสมบััติิปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3

หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลปฏิิบััติิงาน (Compliance)

นายปุุณยวี ีร์์ ชััยยะรุ่่�งสกุุล ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการเลขานุุการบริ ิษััท
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�รัั บผิิดชอบโดยตรงเป็็นหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการ
ปฏิิบััติิงาน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (Compliance
Unit) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และ
อาร์์ เอส กรุ๊๊�ป ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบาย
และข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรื ือหน่่วยงานอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ โดยมีีวุุฒิิการศึึกษา เป็็นผู้้�ที่่�
มีีความรู้้�ในวิ ิชาชีีพ ประสบการณ์์ และการอบรมที่่�เหมาะสมเพีียงพอกัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว โดยมีีคุุณสมบััติิปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2) งานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

ในปีี 2564 บริ ิษัั ท ฯ ได้้ ย กระดัั บพัั ฒ นาอย่่างยั่่�งยืื นเข้้ า เป็็ น
ส่่วนสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ ในทุุกมิิติิ เพื่่�อช่่วยผลัักดััน
ให้้องค์์กรเติิบโตในระยะยาวอย่่างมั่่�นคง อีีกทั้้�งยัังยกระดัับการเปิิดเผย
ข้้อมููลการจััดทำำ�รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้ทำำ�การเปิิดเผย
ข้้ อ มูู ล ตามกรอบการประเมิิ น ความยั่่� ง ยืื น ของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ง
180

ประเทศไทย 19 หมวดในรููปแบบ One Report และจััดทำำ�ตามกรอบ
การรายงานขององค์์การแห่่งความริ ิเริ่่�มว่่าด้้วยการรายงานสากล รุ่่�นที่่�
4 (Global Reporting Initiative G4 : GRI) ครอบคลุุมตััวชี้้�วััดที่่�
สััมพัันธ์์กับ
ั ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้นัก
ั ลงทุุนกองทุุนทั้้�งใน
และต่่างประเทศสามารถเข้้าใจผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�นยืืนบริ ิษััทฯ
และสามารถเปรี ียบเทีียบข้้อมููลดัังกล่่าวได้้บนมาตรฐานสากล
นอกจากนี้้�ฝ่า่ ยนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ได้้ขยายขอบเขตงานเป็็น “ฝ่่าย
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” เพื่่�อเป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�
มีีหน้้าที่่�สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ บููรณาการและส่่งเสริ ิมวััฒนธรรม ให้้
คำำ�ปรึ ึกษาและร่่วมพิิจารณาแผนงานให้้แต่่ละแผนกในบริ ิษััทฯ สามารถ
ผสานประเด็็นความยั่่�นยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าสู่่�กระบวนการทำำ�งานต่่างๆ ทาง
ธุุรกิิจได้้อย่่างราบรื่่�น ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการรวบรวมและ
จััดทำำ�รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ภาพรวมงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนของทั้้�งองค์์กร สามารถดำำ�เนิินการไปในทิิศทางเดีียวกัันและ
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายที่่�บริ ิษััทฯ วางไว้้ในระยะยาว
ข้้อมููลการติิดต่่อฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หัั ว หน้้ า งานนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ : นายวัั ช รพงศ์์ ลีี โ ทชวลิิ ต
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• โทรศััพท์์ : +66 2037 8126 หรื ือ 8128			
• เว็็บไซต์์ : http://ir.rs.co.th		
• อีีเมล : ir@rs.co.th
• เฟซบุ๊๊�ก : https://facebook.com/
RSInvestorRelations/
• ทวิ ิตเตอร์์ : https://twitter.com/rs_ir
• LINE : ir_rs

- งานบริ ิษัั ทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day) และ SET
Digital Roadshow จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- งานประชุุมร่่วมกัับกองทุุนในประเทศ จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ เคทีีบีี
เอสทีี จำำ�กััด (มหาชน)
- งานประชุุมร่่วมกัับกองทุุนในประเทศ จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ ยููโอบีี
เคย์์เฮีียน (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
- งานประชุุ ม ร่่วมกัั บ กองทุุ น ในประเทศ จัั ด โดยบริ ษั
ิ ั ท หลัั ก ทรัั พ ย์์
ธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
- งาน J.P. Morgan’s Thailand Conference และ J.P. Morgan
Asia Rising Dragons 1x1 Forum จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ เจพีี
มอร์์แกน (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- งาน CITIC CLSA ASEAN Access Month และ CITIC CLSA
Flagship Investors’ Forum 2021 จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ ซีี แอล
เอส เอ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- งาน Small Cap Book 2021 จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ อาร์์เอชบีี
(ประเทศไทย) จํํากััด (มหาชน)
- งาน TISCO Exclusive Talk จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ ทิิสโก้้ จำำ�กััด
- งาน Yuanta Corporate Day จััดโดยบริ ิษััทหลัักทรััพย์์ หยวนต้้า
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

	ตลอดปีี 2564 ผู้้�บริ ิหารและทีีมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เดิินทางไป
พบและพููดคุุยเกี่่�ยวกัับภาพรวมเศรษฐกิิจไทยและอุุตสาหกรรมและผล
กระทบต่่างๆ ที่่�มีีต่่อบริ ิษััทฯ รวมถึึงทิิศทางผลประกอบการของบริ ิษััทฯ
และการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ แก่่นัักวิ ิเคราะห์์ นัักลงทุุน และกองทุุนทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ รวมถึึงผู้้�บริ ิหารให้้สััมภาษณ์์ผ่่านสื่่�อลงทุุนต่่างๆ นอกจาก
นี้้� บริ ิษััทฯ ได้้มีีโอกาสต้้อนรัับนัักลงทุุน โดยเปิิดให้้เยี่่�ยมชมหน่่วยธุุรกิิจ
ต่่างๆ ทั้้�งธุุรกิิจพาณิิชย์์ สื่่�อโทรทััศน์์และวิ ิทยุุ รวมถึึงคลัังสิินค้้า เพื่่�อให้้
เข้้าใจระบบการทำำ�งานร่่วมกัันของทุุกธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�น
	ทั้้�งนี้้�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องการให้้ข้้อมููลกัับ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียม ทั่่�วถึึง และรวดเร็็ว ในปีี 2564
ได้้เริ่่�มการนำำ�เสนอข้้อมููลทางธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ ผ่่านช่่องทาง Social
media ผ่่านรายการ “Direct to RS” ด้้วยรูู ปแบบไลฟ์์สตรี ีมมิ่่�งบน
เฟซบุ๊๊�คเพจ RS IR เพื่่�อเป็็นช่่องทางตรงในการนำำ�เสนอข้้อมููลการพััฒนา

ธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญของบริ ิษััทฯ สู่่�นัักลงทุุนทุุกกลุ่่�ม โดยเฉพาะนัักลงทุุนราย
ย่่อยให้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างสะดวกสบาย และทัันทีีภายในวััน
เดีียวกัับที่่�บริ ิษัั ทฯ จััดการประชุุมให้้กัับนัักวิ ิเคราะห์์หรื ือกองทุุน ซึ่่�งถืือ
เป็็ น บริ ิษัั ท จดทะเบีี ย นแห่่งแรกในประเทศไทยที่่� ไ ด้้ ริ ิเริ่่�ม ช่่องทางตรง
สำำ�หรัับนัักลงทุุนเพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลทางธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� นัักลงทุุนสามารถ
ติิดตามรายการ Direct to RS ได้้ผ่่านทาง https://facebook.com/
RSInvestorRelations/

งานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

โดยในรอบปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้พบและให้้ข้อ
้ มููลต่่อนัักวิ ิเคราะห์์
ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่าน
กิิ จ กรรมต่่างๆ และเนื่่� อ งจากสถานการณ์์ โ ควิ ิด-19 ในปีี ที่่� ผ่่ านมา

การประชุุมส่่วนใหญ่่เป็็นการจััดแบบ Virtual Conference เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม และเกิิดการบริ ิหารเวลาให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• การจัั ด ประชุุ ม นัั ก วิ ิเคราะห์์ เพื่่� อ แถลงผลการดำำ� เนิิ น งาน
ของบริ ิษัั ท ฯ ในทุุ ก ไตรมาส โดยเปิิ ด โอกาสให้้ นัั ก วิ ิเคราะห์์ ไ ด้้ พ บปะ
ผู้้�บริ ห
ิ ารเพื่่� อ ตอบข้้ อ ซัั ก ถามในประเด็็ น ต่่างๆ และนำำ� เสนอเอกสาร
ประกอบการประชุุมผ่่านเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ
• การเข้้าร่่วมงานที่่�จััดขึ้้�นโดยตลาดหลัักทรััพย์์และบริ ิษััทหลััก
ทรััพย์์ในการประชุุมร่่วมกัับนัักลงทุุนสถาบััน และนัักลงทุุนต่่างชาติิ เพื่่�อ
เปิิดโอกาสให้้นัักลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ และผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พบปะพููด
คุุยกัับผู้้�บริ ิหารระดัับสููงของบริ ิษัั ทฯ เพื่่�อตอบข้้อสงสััยในประเด็็นต่่างๆ
และทราบถึึงแนวทางการดำำ�เนิินงานในอนาคต รวมถึึงกลยุุทธ์์ใหม่่ๆ และ
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในด้้านต่่างๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการระหว่่างปีี 2564
ได้้แก่่
181

ในปีี 2564 ผู้้�บริ ิหารและทีีมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้เข้้าพบและให้้ข้้อมููลต่่อนัักวิ ิเคราะห์์ และนัักลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศผ่่านทางรููปแบบของ
กิิจกรรมดัังนี้้�
รููปแบบของกิิจกรรม

จำำ�นวนครั้้�ง

การเข้้าพบโดยนัักลงทุุน (Company Visit) หรื ือการประชุุมทางโทรศััพท์์ (Conference Call)
โรดโชว์์ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ (Roadshow)
เยี่่�ยมชมบริ ิษััทฯ (Site Visit)
งานประชุุมนัักวิ ิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ (Analyst Meeting)
งานประชุุมร่่วมกัับกองทุุนในประเทศ (Fund Meeting)
งานพบปะนัักลงทุุนรายย่่อย (Retail Meeting)
งานบริ ิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day) และ SET Digital Roadshow
งานแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน (Press Conference)
รายการ Direct to RS ผ่่านรููปแบบ Facebook Live

26
5
2
4
4
10
8
2
3

รวม

64

นอกจากนี้้� บริ ิษัั ทฯ ได้้จััดทำำ�แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report) เผยแพร่่ทางระบบของตลาดหลัักทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทย และในเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ รวมถึึงได้้จัด
ั ทำำ�ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ QR Code สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นในงานประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี

7.6.3) ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี (Audit Fee)

ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ และและบริ ิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ให้้แก่่
• ผู้้�สอบบััญชีีของบริ ิษััทฯ ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา มีีจำำ�นวนเงิินรวม 6,252,500 บาท
� สอบบััญชีีสังั กััด บุุคคลหรื ือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัก
� สอบบััญชีีสังั กััด ในรอบ
• สำำ�นัก
ั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้�
ั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้�
ปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา -ไม่่มีี-

ค่่าบริ ิการอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีี (Non-Audit Fee)

บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยมีีค่่าบริ ิการอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากงานสอบบััญชีีที่่�ชำำ�ระให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีี โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อบริ ิษััทผู้้�จ่่าย

1

บมจ. อาร์์เอส

2

บจ. อาร์์.เอส. เทเลวิ ิชั่่�น
รวม
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ประเภทของงาน
บริ ิการอื่่�น
(non-audit
service)

การปฏิิบััติิงาน
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

ผู้้�ให้้บริ ิการ

บริ ิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์
เฮาส์์คููเปอรส์์
เอบีีเอเอส จำำ�กััด

ค่่าบริ ิการอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากงาน
สอบบััญชีี (บาท)
ส่่วนที่่�จ่่ายไปใน
ระหว่่างปีีบััญชีี

ส่่วนที่่�จะต้้อง
จ่่ายในอนาคต

-

150,000

-

150,000

-

300,000
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8)

รายงานผล
การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8.1) สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

ของคณะกรรมการในรอบปีีที่�ผ่
่ ่านมา

8.1.1) การสรรหา พััฒนา
และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการหรื ือกรรมการอิิสระ

บริ ษั
ิ ั ทฯ ได้้ จัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน จากจำำ�นวน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งหมดจำำ�นวน 3 ท่่าน
โดยมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�
มีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมตามข้้อบัังคัับของบริ ิษััทฯ และเป็็นผู้้�เสนอชื่่�อผู้้�ที่่�
มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ได้้กรรมการหรื ือกรรมการอิิสระที่่�
มีีความเป็็นมืืออาชีีพและมีีความหลากหลายโดยพิิจารณาจากโครงสร้้าง
ขนาด และองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริ ิษััท

คุุณสมบััติิของกรรมการ

1) กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลธรรมดา และ
• บรรลุุนิิติิภาวะ
• ไม่่เป็็นบุุคคลล้้มละลาย คนไร้้ความสามารถ หรื ือคนเสมืือนไร้้ความ
สามารถ

• ไม่่เคยรัั บ โทษจำำ�คุุ ก โดยคำำ�พิิ พ ากษาถึึงที่่� สุุ ด ให้้ จำำ�คุุ ก ในความผิิ ด
เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ที่่�ได้้กระทำำ�โดยทุุจริ ิต
• ไม่่เคยถููกลงโทษไล่่ออก หรื ือปลดออกจากราชการ หรื ือหน่่วยงานของ
รััฐ ฐานทุุจริ ิตต่่อหน้้าที่่�
• ไม่่เคยถููกเปรี ียบเทีียบปรัับในความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์ที่่�ได้้กระทำำ�โดย
ทุุจริ ิต
2) กรรมการต้้องมีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีคุณ
ุ ธรรม มีีความซื่่�อสััตย์สุ
์ จ
ุ ริ ิต และ
มีีเวลาอย่่างเพีียงพอที่่�จะอุุทิศ
ิ ให้้กับ
ั การปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�กรรมการอย่่างเต็็มที่่�
3) กรรมการต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�มีีลัักษณะเข้้าไปบริ ิหาร
หรื ือจััดการในกิิจการอื่่�น อัันจะก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ของบริ ิษััทฯ หรื ือเอื้้�อประโยชน์์ให้้บุุคคลหรื ือนิิติบุ
ิ ุคคลใด ไม่่ว่่าจะทำำ�เพื่่�อ
ประโยชน์์ของตนเองหรื ือผู้้�อื่่�น
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หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาพิิจารณากรรมการ

นอกจากคุุ ณ สมบัั ติิ ข องกรรมการข้้ า งต้้ น แล้้ ว บริ ษั
ิ ั ท ฯ จะ
พิิจารณาจากความหลากหลายทางเพศ อายุุ คุุณวุุฒิิการศึึกษา ความ
หลากหลายทางทัักษะวิ ิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ความรู้้�ความ
สามารถ รวมถึึงประสบการณ์์การทำำ�งานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการบริ ิหารธุุรกิิจ
ของบริ ิษััทฯ โดยสอดคล้้องกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ และ
เป้้ า หมายของบริ ิษัั ท ฯ รวมถึึงการพิิ จ ารณาถึึงประเด็็ น ความท้้ า ทาย
ของธุุรกิิจในปััจจุุบััน และประเด็็นทางธุุรกิิจในอนาคต เช่่น การเปลี่่�ยน
Business Model การควบรวมกิิ จ การ (M&A) หรื ือกิิ จ การร่่วม
ค้้า (JV) เป็็นต้้น แล้้วจึึงพิิจารณาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยัังขาดอยู่่�หรื ือควรมีี
ประกอบคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการบริ ิษััท
(Board Diversity) นอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
ทุุกกลุ่่�มมีีส่่วนร่่วมในการเสนอชื่่�อกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมด้้วย
เพื่่�อคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีความเป็็นมืืออาชีีพและเหมาะสม
เข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรื ือกรรมการอิิสระในการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี

	ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกเสนอชื่่�อให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการหรื ือกรรมการอิิสระของบริ ิษััทฯ จะต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน
ตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริ ิษัั ทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535
(รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และต้้องไม่่มีีลัักษณะต้้อง
ห้้ามตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) กฎหมายอื่่�น
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� ในการสรรหาและคัั ด เลืื อ กกรรมการอิิ ส ระ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระตามคำำ�นิิยามกรรมการอิิสระที่่�บริ ิษััทฯ ได้้
กำำ�หนดขึ้้�น ซึ่่�งมีีความเข้้มกว่่าหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรัั พย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทย ดัังนี้้�
185

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
นิิยามกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิ ส ระ หมายถึึง กรรมการจากภายนอกที่่� ไ ม่่ได้้ มีี
ตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริ ิหารหรื ือพนัักงานประจำำ�ของบริ ิษััทฯ ไม่่ได้้เป็็นกรรมการ
บริ ิหารหรื ือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริ ิษััทฯ และเป็็นอิิสระจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�บริ ิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถทำำ�หน้้าที่่�คุ้้�มครอง
ผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน และสามารถช่่วยดููแล
ไม่่ให้้เกิิดรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างบริ ิษัั ทฯ กัับ
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ดัังนี้้�

กรรมการอิิสระของบริ ิษััทฯ หมายถึึง กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ

1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดในบริ ิษััทฯ บริ ิษััทย่่อยหรื ือบริ ิษััทร่่วม ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้น
้� รายใหญ่่ หรื ือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม โดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ตามมาตรา

258 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์)
2) ไม่่เป็็นหรื ือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีส่่
ี วนร่่วมในการบริ ิหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึ ึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
บริ ิษััทฯ บริ ิษััทย่่อยหรื ือบริ ิษััทร่่วม และไม่่มีีผลประโยชน์์หรื ือส่่วนได้้ส่่วน
เสีีย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า
2 ปีี
3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรื ือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้อ
้ ง และ
บุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรกัับผู้้�บริ ิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรื ือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�บริ ิหารหรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อย
4) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีหรื
ี ือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริ ิษััทฯ
บริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้น
้� รายใหญ่่ หรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในลัักษณะ
ของการให้้บริ ิการทางวิ ิชาชีีพ และทางธุุรกิิจการค้้า ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อ
กำำ�หนดของตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่งประเทศไทยในเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน เว้้นแต่่จะได้้พ้้นการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วเป็็นเวลาไม่่
น้้อยกว่่า 2 ปีี
5) ไม่่เป็็นหรื ือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริ ิษััทฯ บริ ิษััทย่่อย บริ ิษััท
ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
6) ไม่่เป็็นหรื ือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริ ิการทางวิ ิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริ ิการเป็็นที่่�ปรึ ึกษากฎหมายหรื ือที่่�ปรึ ึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริ ิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริ ิษััทฯ บริ ิษััทใหญ่่ บริ ิษััทย่่อย
บริ ิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริ ิษััทฯ และไม่่
เป็็นผู้้�ถืือหุ้น
้� ที่่�มีนั
ี ย
ั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรื ือหุ้น
้� ส่่วนของผู้้�ให้้บริ ิการวิ ิชาชีีพ
นั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น
้ จากการมีีลัก
ั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
7) ไม่่เป็็ น บุุ ค คลที่่� ไ ด้้รัั บ การแต่่งตั้้�งขึ้้� น เพื่่� อเป็็ น ตัั ว แทนของ
กรรมการของบริ ิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรื ือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
8) ไม่่ประกอบกิิ จ การที่่� มีี ส ภาพอย่่างเดีี ย วกัั น และเป็็ น การ
แข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อย หรื ือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรื ือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริ ิหารงาน ลููกจ้้าง
พนัั ก งาน ที่่� ป รึ ึกษารัั บ เงิิ น เดืื อ นประจำำ� หรื ือถืื อ หุ้้� น ที่่� มีี สิิ ท ธิิ อ อกเสีี ย ง
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ทั้้�งหมดของบริ ิษัั ทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและ
เป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อย
9) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระได้้
10) สามารถทำำ�หน้้ า ที่่� คุ้้� มครองผลประโยชน์์ ข องผู้้�ถืื อ หุ้้� น
ทุุ ก รายอย่่างเท่่าเทีี ย มกัั น และดูู แ ลมิิ ใ ห้้ เ กิิ ด รายการที่่� มีี ค วามขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ระหว่่างบริ ิษััทฯ กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน และสามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ทเพื่่�อตััดสิินใจในกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ
ของบริ ิษััทฯ ได้้
	ทั้้� ง นี้้� ในปีี 2564 คณะกรรมการบริ ษั
ิ ั ท ได้้ พิิ จ ารณาอย่่าง
รอบคอบแล้้วเห็็นว่่า กรรมการอิิสระทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม
ที่่�บริ ิษััทฯ กำำ�หนด และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระติิดต่่อกััน
หลายวาระ ไม่่มีีผลกระทบต่่อการปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็น
� านมา ไม่่มีีกรรมการอิิสระท่่านใดมีี
อิิสระ อีีกทั้้�งในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่ผ่่
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรื ือการให้้บริ ิการทางวิ ิชาชีีพกัับบริ ิษััทฯ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ

1) ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจาก
ตำำ�แหน่่ง 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�
จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่พอดีี ให้้ออกจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วน
1 ใน 3
2) นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการจะพ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุุณสมบััติิ หรื ือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายหรื ือข้้อ
บัังคัับของบริ ิษััทฯ
• ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออกจากตำำ�แหน่่ง ด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
และมีีหุ้น
้� นัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถือ
ื โดยผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
• ศาลมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ออก
3) กรรมการที่่�ประสงค์์จะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลาออก
ต่่อบริ ิษััทฯ การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาออกไปถึึงบริ ิษััทฯ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ

บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายในเรื่่�องวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการอิิสระไว้้ โดยกรรมการอิิสระสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ติิดต่่อกัันได้้ไม่่เกิิน 2 วาระ และสามารถต่่อวาระได้้ โดยรวมระยะเวลาการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทุุกวาระแล้้วต้้องไม่่เกิิน 9 ปีี เพื่่�อความเป็็นอิิสระในการให้้
ความเห็็นและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการอิิสระของบริ ิษััทฯ โดย
ไม่่มีีข้้อยกเว้้น
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าคณะกรรมการบริ ิษััทจะมีีกรรมการอิิสระ
ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนานกว่่า 9 ปีี ได้้แก่่ นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์ แต่่บริ ิษััทฯ
มีี ค วามจำำ� เป็็ น เนื่่� อ งจากกรรมการอิิ ส ระท่่านนี้้� เ ป็็ น ผู้้�มีี ค วามรู้้� ความ
สามารถ และประสบการณ์์ เ ป็็ น ที่่� ต้้ อ งการของบริ ิษัั ท ฯ มีี วิ ิสัั ย ทัั ศ น์์ ที่่�
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกลยุุทธ์์ของบริ ิษััทฯ มีีความซื่่�อสััตย์์
สุุจริ ิต และมีีความเชี่่�ยวชาญด้้านบััญชีีและการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือ

ของงบการเงิิน และสามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระและเป็็น
ไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กระบวนการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการหรื ือกรรมการ
อิิสระ

1) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะพิิจารณา
คัั ด เลืื อ กและกลั่่� น กรองบุุ ค คลที่่� มีี ค วามเหมาะสมตามคุุ ณ สมบัั ติิ ข อง
กรรมการหรื ือกรรมการอิิส ระตามที่่�บริ ิษัั ทฯ กำำ�หนดไว้้ ประกอบกัับ
พิิ จ ารณาหลัั ก เกณฑ์์ ใ นการสรรหากรรมการเพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
เป้้าหมายและกลยุุทธ์์ของบริ ิษัั ทฯ โดยพิิจารณาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยัังขาด
อยู่่� หรื ือควรมีีในคณะกรรมการบริ ิษััท โดยใช้้เครื่่�องมืือ Board Skill
Matrix รวมทั้้�งต้้องเป็็นไปตามข้้อบัังคัับบริ ิษััทฯ กฎบััตรคณะกรรมการ
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริ ิษััท ตลอดจนหลัักเกณฑ์์อื่่น
	ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่าตอบแทนจะ
พิิจารณาผู้้�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นกรรมการจากช่่องทางต่่างๆ ดัังนี้้�
• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย กรรมการ

หรื ือผู้้�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ เสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการ
• พิิจารณาจากทำำ�เนีียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่่งเสริ ิมสถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย หรื ือของหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�มีีการจััด
ทำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าว
• ช่่องทางอื่่�น ๆ ที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พิิจารณาเห็็นสมควร
2) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะนำำ�เสนอ
รายชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสมเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการต่่อคณะกรรมการ
บริ ิษััทเพื่่�อพิิจารณาขอความเห็็นชอบ
3) คณะกรรมการบริ ิษัั ทนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการต่่อไป
4) เว้้ น แต่่กรณีี ที่่� ตำำ� แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุ อื่่� น
นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริ ิษัั ทพิิจารณาแต่่ง
ตั้้�ง กรรมการซึ่่�งมีี คุุ ณ สมบัั ติิ และไม่่มีีลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตามข้้ อบัั งคัั บ
เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคราวถััดไป

กระบวนการสรรหาและแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�บริ ห
ิ ารระดัั บ สูู ง สุุ ด
(ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร)
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั
ิ ั ท ไ ด้้ พิิ จ า ร ณ า แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้้
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการ
สรรหาผู้้�มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุดหรื ือประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริ ิหาร โดยกลั่่�นกรองจากผู้้�มีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม คำำ�นึึงถึึงเพศ อายุุ
คุุณวุุฒิิการศึึกษา ความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อการบริ ิหารธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ มีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ เป็็น
อย่่างดีี และสามารถบริ ิหารงานบรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามกลยุุทธ์์และเป้้า
หมายของบริ ิษััทฯ ได้้ ภายหลัังกระบวนการคััดเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมแล้้ว
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะนำำ�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�
เหมาะสมเพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิ
แต่่งตั้้�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารต่่อไป
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8.1.2) การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล

ของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการให้้อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับอุุตสาหกรรมซึ่่�งสููง
เพีียงพอที่่�จะดึึงดููด และรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติที่่
ิ �ต้้องการ และสอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ

การประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท

คณะกรรมการบริ ิษััทมีีกำำ�หนดประชุุมโดยปกติิอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง และมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น โดยมีีการกำำ�หนด
วาระการประชุุม และวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้า มีีวาระพิิจารณาติิดตามผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม พร้้อม
ระเบีียบวาระการประชุุม และเอกสารการประชุุมก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริ ิษััทได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีมีีการเรี ียกประชุุมเร่่งด่่วน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร และกรรมการอิิสระซึ่่�งได้้
รัับการแต่่งตั้้�ง 1 ท่่าน ร่่วมกัันพิิจารณาการเลืือกเรื่่�องเข้้าวาระการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท โดยพิิจารณาให้้แน่่ใจว่่าเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้ถูก
ู บรรจุุเข้้า
วาระการประชุุมเรี ียบร้้อยแล้้ว และกรรมการแต่่ละท่่านมีีความเป็็นอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุม ตลอดจนคณะกรรมการบริ ิษััทสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นได้้จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ จะเข้้าร่่วมประชุุมทุุกครั้้�ง
โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 7 ครั้้�ง โดยจััดการประชุุมที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริ ิษััทฯ และ/
หรื ือการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดโรคโควิ ิด-19 ยัังคงรุุนแรง) ซึ่่�งกรรมการทุุกท่่านที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััททุุกครั้้�ง
� ก
ในกรณีีที่่มี
ี รรมการท่่านใดเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องที่่�กำำ�ลังั พิิจารณา กรรมการท่่านนั้้�นจะไม่่เข้้าร่่วมการประชุุมระหว่่าง
การพิิจารณาเรื่่�องนั้้�นๆ
นอกจากนี้้� ในการประชุุมคณะกรรมการ จำำ�นวนองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ต้้องมีี
กรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
คณะกรรมการบริ ิษััทมีีนโยบายให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหารมีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกััน เพื่่�อความเป็็นอิิสระในการแสดงความคิิดเห็็น
2 ครั้้�ง คืือวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 และวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564

ชื่่�อ – สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ประชุุมคณะ
กรรมการบริ ิษััท

ร้้อยละ

ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

ร้้อยละ

1) นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

ประธานกรรมการ

7/7

100

1/1

100

2) นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

กรรมการ

7/7

100

1/1

100

3) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

กรรมการ

7/7

100

1/1

100

4) นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์

กรรมการ

7/7

100

1/1

100

5) นายโสรััตน์์ วณิิชวรากิิจ

กรรมการ

7/7

100

1/1

100

6) นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์

กรรมการอิิสระ

7/7

100

1/1

100

7) นางวรรณสุุดา ธนสรานาต

กรรมการอิิสระ

7/7

100

1/1

100

8) นายศุุภกิิจ อััศวชััย*

กรรมการอิิสระ

3/3

100

-

-

หมายเหตุุ

* นายศุุภกิิจ อััศวชััย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แทนนายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล ที่่�ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ

บริ ิษัั ทฯ กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยมีีนโยบายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�จะให้้ผลตอบแทน
ที่่�เหมาะสมกัับความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัั บผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละคน
� าดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคนสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริ ิษััทฯ และผลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ
รวมถึึงประโยชน์์ที่่ค
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และการจ่่ายผลตอบแทนของอุุตสาหกรรมเดีียวกััน โดยนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อนุุมัติ
ั ค่่
ิ าตอบแทน
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หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาเสนอการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการ และผ่่านความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริ ิษััท แล้้วนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยยึึดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณา ดัังนี้้�
1) ผลประกอบการของบริ ิษัั ท ฯ และขนาดธุุ ร กิิ จ โดยพิิ จ ารณาเปรี ียบเทีี ย บกัั บ ค่่าตอบแทนกรรมการของบริ ิษัั ท ฯ จดทะเบีี ย นใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุุรกิิจในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน
2) ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
แต่่ละท่่าน
3) ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละท่่าน
4) ต้้องเป็็นอััตราที่่�เหมาะสมและเพีียงพอสำำ�หรัับการรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร)

นโยบายค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารจะพิิจารณาเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้� เป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนกำำ�หนด ซึ่่�งค่่าตอบแทนต่่างๆ จะอยู่่�ในระดัับที่่�จูงู ใจ โดยพิิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับขอบเขตหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตามผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารตลอดจนผลการดำำ�เนิินงาน การเติิบโตทางผล
กำำ�ไรในปีีที่่�ผ่่านมาของบริ ิษััทฯ และภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมของบริ ิษััทฯ ตามวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร สอดคล้้องกัับ
ผลประโยชน์์ของกิิจการในระยะยาว รวมถึึงเปรี ียบเทีียบอ้้างอิิงจากบริ ิษััทที่่�เป็็นอุุตสาหกรรมประเภทเดีียวกัันในระดัับใกล้้เคีียงกััน และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริ ิษััทพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ เพื่่�อให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการต่่อไป
นอกจากนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะทำำ�หน้า้ ที่่�ในการติิดตามผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารอย่่าง
สม่ำำ��เสมออีีกด้้วย

หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร)

โดยคณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริ ิหาร
ระดัับสููงสุุดหรื ือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ และได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารด้้วย และนำำ�เสนอ
ให้้คณะกรรมการบริ ิษััทพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ โดยยึึดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณา ดัังนี้้�
1) ผลประกอบการของบริ ิษัั ทฯ และขนาดธุุรกิิจ โดยพิิจารณาเปรี ียบเทีียบกัับค่่าตอบแทนผู้้�บริ ิหารระดัับสููงของบริ ิษัั ทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในประเภทและขนาดธุุรกิิจในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน
2) ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงาน
3) ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการบริ ิหารงานของผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุด
4) ต้้องเป็็นอััตราที่่�เหมาะสมและเพีียงพอสำำ�หรัับการรัักษาผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุดที่่�มีีคุุณภาพไว้้

การจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล

ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน 2564 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีม
ี ติิอนุุมัติ
ั ค่่
ิ าตอบแทนกรรมการบริ ิษััท และ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีีไม่่เกิิน 1,000,000 บาท โดยมอบอำำ�นาจให้้คณะกรรมการมีีอำำ�นาจกำำ�หนด
จำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละท่่านจะได้้รัับ
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนรายเดืือน รวมทั้้�งค่่าเบี้้�ยประชุุม สรุุปดัังนี้้�
ประเภทของค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ิษััท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ค่่าตอบแทนรายเดืือน

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

-

30,000
25,000

50,000
45,000

30,000
25,000

(บาท/เดืือน)

(บาท/ครั้้�ง)
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1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
	ค่่าตอบแทนกรรมการ
ปีี 2564

รายการ

กรรมการบริ ิษััท
กรรมการตรวจสอบ

จำำ�นวน (ท่่าน)

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

8
3

2,305,000
2,063,500
4,368,500

รวมทั้้�งหมด

รายละเอีียดค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี และค่่าเบี้้�ยประชุุม
ค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม

โดยมีีรายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการ เป็็นรายบุุคคลดัังนี้้�
คณะกรรมการบริ ิษััท

รายนาม

กรรมการบริ ิษััท

ค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี
(บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่่าเบี้้�ยประชุุม**

ค่่าตอบแทนรายเดืือน

(บาท)

(บาท)

รวม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม**
(บาท)

2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
	ค่่าตอบแทนอื่่�นของกรรมการ
-ไม่่มีี-

1) นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

-

200,000

-

-

200,000

2) นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

-

165,000

-

-

165,000

3) นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

-

165,000

-

-

165,000

4) นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์

-

165,000

-

-

165,000

5) นายโสรััตน์์ วณิิชวรากิิจ

-

165,000

-

-

165,000

6) นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์

400,000

165,000

600,000

195,000

1,360,000

7) นางวรรณสุุดา ธนสรานาต

300,000

165,000

540,000

160,000

1,165,000

รายชื่่�อกรรมการ

-

75,000

270,000

75,000

420,000

นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

300,000

40,000

163,500

60,000

563,500

1,305,000

1,573,500

490,000

4,368,500

8) นายศุุภกิิจ อััศวชััย*
9) นายจัักรกฤษฎิ์์� พาราพัันธกุุล*
รวมทั้้�งหมด

หมายเหตุุ

1,000,000

* นายศุุภกิิจ อััศวชััย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท ครั้้�งที่่� 4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แทนนายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล ที่่�ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564

** ค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการ และค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการตรวจสอบ ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน 2564 จากเดิิมค่่าเบี้้�ยประชุุม
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้้�ง เป็็น 30,000 บาท/ครั้้�ง และจากเดิิมค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้้�ง เป็็น
25,000 บาท/ครั้้�ง

ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนกรรมการนี้้�เป็็นผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการของบริ ิษััทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบััญญััติิบริ ิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 (โดยไม่่รวมเงิินเดืือน

และผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�จ่่ายให้้กัับกรรมการซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ ด้้วย) และการเป็็นกรรมการบริ ิษััทย่่อยไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทน
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การพััฒนากรรมการและผู้้�บริ ิหาร
คณะกรรมการบริ ิษััทมีีนโยบายการปฐมนิิเทศน์์กรรมการใหม่่ โดยให้้กรรมการเดิิมซึ่่�งได้้รัับมอบหมายแนะนำำ�กรรมการใหม่่ให้้รู้้�จัก
ั บริ ิษััทฯ
และบรรยายสรุุปแผนธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ ผลประกอบการ กลยุุทธ์์ สภาพการแข่่งขััน วิ ิสััยทััศน์์ ค่่านิิยมองค์์กร นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
จรรยาบรรณธุุรกิิจ และนโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น รวมทั้้�งข้้อมููลอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยัังกำำ�หนดนโยบายที่่�จะเสริ ิมสร้้างและพััฒนาความรู้้�ใหม่่ๆ ให้้กัับกรรมการและผู้้�บริ ิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยสนัับสนุุนให้้เข้้ารัับ
การสััมมนาและการอบรมในหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริ ิมสถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD) และสถาบัันอื่่�นๆ เพื่่�อสนัับสนุุน
การปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2564 ได้้สนัับสนุุนกรรมการเข้้าร่่วมอบรม ดัังนี้้�
หลัักสููตรอบรม/หััวข้้อสััมมนา/กิิจกรรม
• หลัักสููตร “สรุุปสาระสำำ�คััญ ประเด็็นที่่�ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่่�ต้้องใช้้และการ
เปลี่่�ยนแปลงในปีี 2564 โดยสมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้้�งที่่� 4/2021
“How finance leaders are adapting within the new normal” โดยสมาคม
บริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• EDP 2021 - CEO Talk 1 : หััวข้้อ “Step Outside Your Comfort Zone” โดย
สมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• EDP 2021 - CEO Talk 2 หััวข้้อ “How to Create a Growth Mindset as an
Entrepreneur” โดยสมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• EDP 2021 - CEO Talk 3 หััวข้้อ “Building the Innovative Organization”
โดยสมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้้�งที่่� 8/2021
หััวข้้อ “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance
and Accounting” โดยสมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้้�งที่่� 9/2021
หััวข้้อ “ESG related Financial Innovation” โดยสมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย
(TLCA)
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การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริ ิษัั ทฯ ได้้
กำำ�หนดให้้คณะกรรมการทำำ�การประเมิินตนเอง เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ของคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
โดยบริ ิษัั ท ฯ ได้้ ใ ช้้ แ บบการประเมิิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ิษัั ท
คณะกรรมการชุุดย่่อย การประเมิินเป็็นรายบุุคคล รวมทั้้�งการประเมิิน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร ตามแนวทางของตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่ง
ประเทศไทย
โดยบริ ิษัั ทฯ จััดให้้มีีการประเมิินผลงานของคณะกรรมการ
บริ ิษัั ทและคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งในรูู ปแบบของการประเมิินตนเอง
เป็็นรายบุุคคล และการประเมิินตนเองเป็็นรายคณะเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาและสรุุปผลการประเมิินงาน และนำำ�มาทบทวนการ
ปฏิิบััติิงาน ปััญหา และอุุปสรรคต่่างๆ ในการหาแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไข
โดยบริ ิษัั ทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางการประเมิินเป็็นแบบการประเมิินการ
ปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�ของคณะกรรมการบริ ิษััททั้้�งคณะและรายบุุคคล ซึ่่�งผลการ

โดยคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้จััดทำำ� “แบบประเมิินตนเองของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ” เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อใช้้ประเมิิน
การทำำ� งานของคณะกรรมการชุุ ด ย่่อยที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ ิษััทในภาพรวมขององค์์คณะทั้้�งหมด ได้้แก่่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรม
การบรรษัั ท ภิิ บ าลและการพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น คณะกรรมการบริ ิหาร
ความเสี่่� ย ง และคณะกรรมการบริ ห
ิ ารเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี เพื่่� อ นำำ� ผล
การประเมิินมาพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุนการทำำ�งานของ
คณะกรรมการบริ ิษัั ทและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ ให้้ครอบคลุุม
ทุุกมิิติิ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะจะร่่วมกัันกำำ�หนดหลััก
เกณฑ์์การประเมิินตนเองให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
กระบวนการในการประเมิินผลงานคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบ
รายคณะ โดยวิ ิธีีการให้้คะแนนได้้กำำ�หนดความหมายเป็็นแบบมาตรฐาน
เพื่่�อให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยสามารถเปรี ียบเทีียบผลประเมิินในแต่่ละ

ประเมิินจะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการดำำ�เนิิน
งานเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริ ิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
คณะกรรมการบริ ิษัั ทได้้จััดทำำ� “แบบประเมิินตนเองของคณะ
กรรมการรายคณะ” เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี เพื่่�อใช้้ประเมิินการทำำ�งานของคณะ
กรรมการบริ ิษััทในภาพรวมขององค์์คณะ แบบประเมิินดัังกล่่าว ประกอบ
ด้้วย
• โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุุมคณะกรรมการ
• การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
• ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
• การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริ ิหาร
กระบวนการในการประเมิินผลงานคณะกรรมการบริ ิษัั ททั้้�ง
คณะ โดยวิ ิธีีการให้้คะแนนได้้กำำ�หนดความหมายเป็็นแบบมาตรฐานเพื่่�อ
ให้้คณะกรรมการบริ ิษัั ทสามารถเปรี ียบเทีียบผลประเมิินในแต่่ละหััวข้้อ
หรื ือเปรี ียบเทีียบผลประเมิินของแต่่ละปีีได้้ โดยความหมายของการให้้
คะแนนมีีดัังนี้้�
0 = ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง หรื ือไม่่มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น
1 = ไม่่เห็็นด้้วย หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นเล็็กน้้อย
2 = เห็็นด้้วย หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นพอสมควร
3 = เห็็นด้้วยค่่อนข้้างมาก หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นดีี
4 = เห็็นด้้วยอย่่างมาก หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นอย่่าง
ดีีเยี่่�ยม
และจะนำำ�คะแนนเหล่่านั้้�นมาหาค่่าเฉลี่่�ยเป็็นคะแนนของคณะ
กรรมการบริ ิษััท
	หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้ อยละจากคะแนนเต็็มใน
แต่่ละข้้อทั้้�งหมด ดัังนี้้�
• มากกว่่า 90% = ดีีเยี่่�ยม
• มากกว่่า 80% = ดีีมาก
• มากกว่่า 70% = ดีี
• มากกว่่า 60% = พอใช้้
• ต่ำำ��กว่่า 60% = ควรปรัับปรุุง
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หััวข้้อหรื ือเปรี ียบเทีียบผลประเมิินของแต่่ละปีีได้้ โดยความหมายของ
การให้้คะแนนมีีดัังนี้้�
0 = ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง หรื ือไม่่มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น
1 = ไม่่เห็็นด้้วย หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นเล็็กน้้อย
2 = เห็็นด้้วย หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นพอสมควร
3 = เห็็นด้้วยค่่อนข้้างมาก หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นดีี
4 = เห็็นด้้วยอย่่างมาก หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นอย่่าง
ดีีเยี่่�ยม
และจะนำำ�คะแนนเหล่่านั้้�นมาหาค่่าเฉลี่่�ยเป็็นคะแนนของคณะ
กรรมการชุุดย่่อย
	หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้ อยละจากคะแนนเต็็มใน
แต่่ละข้้อทั้้�งหมด ดัังนี้้�
• มากกว่่า 90% = ดีีเยี่่�ยม
• มากกว่่า 80% = ดีีมาก
• มากกว่่า 70% = ดีี
• มากกว่่า 60% = พอใช้้
• ต่ำำ��กว่่า 60% = ควรปรัับปรุุง

การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของคณะกรรมการเป็็นรายบุุคคล
โดยคณะกรรมการได้้ จัั ด ให้้ มีี ก ารประเมิิ น ผลงานของคณะ
กรรมการเป็็นรายบุุคคล ซึ่่�งกรรมการทุุกคนได้้จัด
ั ทำำ� “แบบประเมิินของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล” เพื่่�อใช้้ประเมิินการ
ทำำ�หน้้าที่่�อย่่างเหมาะสมของการเป็็นกรรมการของกรรมการรายบุุคคล
แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยรายบุุคคล ประกอบด้้วย
• โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
• การประชุุมของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
กระบวนการในการประเมิินผลงานของคณะกรรมการเป็็นราย
บุุคคล โดยวิ ิธีีการให้้คะแนนได้้กำำ�หนดความหมายเป็็นแบบมาตรฐานเพื่่�อ
ให้้กรรมการทุุกคนสามารถเปรี ียบเทีียบผลประเมิินในแต่่ละหััวข้้อหรื ือ

เปรี ียบเทีียบผลประเมิินของแต่่ละปีีได้้ โดยความหมายของการให้้คะแนน
มีีดัังนี้้�
0 = ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง หรื ือไม่่มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น
1 = ไม่่เห็็นด้้วย หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นเล็็กน้้อย
2 = เห็็นด้้วย หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นพอสมควร
3 = เห็็นด้้วยค่่อนข้้างมาก หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นดีี
4 = เห็็นด้้วยอย่่างมาก หรื ือมีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นอย่่าง

ดีีเยี่่�ยม
และจะนำำ�คะแนนเหล่่านั้้�นมาหาค่่าเฉลี่่�ยเป็็นคะแนนของคณะ
กรรมการรายบุุคคล
	หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้ อยละจากคะแนนเต็็มใน
แต่่ละข้้อทั้้�งหมด ดัังนี้้�
• มากกว่่า 90% = ดีีเยี่่�ยม
• มากกว่่า 80% = ดีีมาก
• มากกว่่า 70% = ดีี
• มากกว่่า 60% = พอใช้้
• ต่ำำ��กว่่า 60% = ควรปรัับปรุุง

	ทั้้�งนี้้� กระบวนการในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และกรรมการรายบุุคคล เลขานุุการ
บริ ิษััทจะเป็็นผู้้�จััดส่่งแบบประเมิินให้้กรรมการทุุกคนประเมิินในทุุกสิ้้�นปีี
และเป็็นผู้้�รวบรวมและรายงานสรุุปผลต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััท
เพื่่�อพิิจารณารัับทราบและหารื ือกัันเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
	สำำ�หรับ
ั ผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และการประเมิินรายบุุคคลในภาพรวมประจำำ�ปีี 2564 ดัังนี้้�
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย

คะแนนเฉลี่่�ย

จััดอยู่่�ในเกณฑ์์

ผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

94.06

ดีีเยี่่�ยม

ผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยรายคณะ*

95.63

ดีีเยี่่�ยม

ผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล

96.88

ดีีเยี่่�ยม

หมายเหตุุ

* คณะกรรมการชุุดย่่อยรายคณะ ประกอบด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

คณะกรรมการความเสี่่�ยง และคณะกรรมบริ ิหาร

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร)
บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจาณาค่่าตอบแทนทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุดหรื ือประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยจััดให้้มีีการประเมิินผล
งานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาและสรุุปผลการประเมิินงาน และนำำ�มาทบทวนการปฏิิบััติิงาน ปััญหา
และอุุปสรรคต่่างๆ ในการหาแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไข โดยนำำ�แนวทางการประเมิินจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยมาปรัับใช้้ให้้เหมาะสม ซึ่่�งผล
การประเมิินจะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนาการปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�และการดำำ�เนิินงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
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ความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ

“แบบประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั งิ านของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร” ประกอบ
ด้้วย
• ความเป็็นผู้้�นำำ�
• การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
• การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์
• การวางแผนและผลปฏิิบััติิทางการเงิิน
• ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการบริ ิษััท
• ความสััมพัันธ์์กัับภายนอก
• การบริ ิหารงานและความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร
• การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
• ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริ ิการ
• คุุณลัักษณะส่่วนตััวของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
	หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้ อยละจากคะแนนเต็็มใน
แต่่ละข้้อทั้้�งหมด ดัังนี้้�
• มากกว่่า 90% = ดีีเยี่่�ยม
• มากกว่่า
• มากกว่่า
• มากกว่่า
• ต่ำำ��กว่่า

80% = ดีีมาก
70% = ดีี
60% = พอใช้้
60% = ควรปรัับปรุุง

	ทั้้�งนี้้� กระบวนการในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร เลขานุุการบริ ิษัั ทจะเป็็นผู้้�จััดส่่งแบบประเมิินให้้คณะ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระทั้้�งคณะเป็็นผู้้�ประเมิินในทุุกสิ้้�นปีี และรวบรวมเพื่่�อรายงานสรุุปผลต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริ ิษััทเพื่่�อพิิจารณารัับทราบและพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
	สำำ�หรัับผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารในภาพรวมประจำำ�ปีี 2564 มีีดัังนี้้�
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ผลการประเมิินตนเองของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

คะแนนเฉลี่่�ย
100

จััดอยู่่�ในเกณฑ์์
ดีีเยี่่�ยม

แผนการสืืบทอดงานของผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุด (ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร)
คณะกรรมการบริ ิษััทได้้สนัับสนุุนให้้มีีการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริ ิหารระดัับสููงสุุดหรื ือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร ซึ่่�งจะช่่วยให้้การ
ดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ เป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่�น นอกจากนั้้�น คณะกรรมการบริ ิษััทจััดให้้มีโี ครงการสำำ�หรัับพััฒนาผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ซึ่่�งเป็็นการเตรี ียม
ให้้พร้้อมเป็็นแผนที่่�ต่่อเนื่่�องถึึงผู้้�สืืบทอดงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการขาดความ
� ตอนดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
ต่่อเนื่่�องในการบริ ิหารจััดการองค์์กร มีีขั้้น
• คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาเสนอชื่่�อและคััดเลืือกกลุ่่�มผู้้�บริ ิหารสุุดที่่�มีีศัักยภาพสููง เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและ
เตรี ียมความพร้้อม
• คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจััดให้้มีก
ี ารพััฒนาผู้้�บริ ิหารระดัับสููงกลุ่่�มดัังกล่่าวโดยจััดโปรแกรมเพื่่�อพััฒนาเป็็นผู้้�บริ ิหาร
ระดัับสููงสุุด
• คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีค
ี วามเหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ต่่างๆ ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริ ิษััทฯ เพื่่�อมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร แล้้วนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป
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บริ ษั
ิ ั ท ฯ เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ ของการกำำ�ห นดองค์์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมการบริ ิษัั ท ในด้้านการกำำ�หนดให้้มีีความหลากหลายใน
โครงสร้้างของคณะกรรมการ มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าการกำำ�หนดความหลาก
หลายจะเป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� ช่่ วยเสริ ิมสร้้ า งความสมดุุ ล ด้้ า นความคิิ ด
และการตััดสิินใจที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริ ิษัั ทฯ จึึง
ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�ต้้องการสรรหาให้้สอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ และมีีความหลากหลายสำำ�หรัับผู้้�
ที่่�จะมาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการ โดยพิิจารณาจากทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยัังขาด
อยู่่�ในคณะกรรมการบริ ิษััท รวมทั้้�ง วิ ิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
และเพศ เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการบริ ิษััทยัังได้้ใช้้ฐานข้้อมููล
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่่ และในการ
สรรหากรรมการ คณะกรรมการได้้จััดทำำ� Board Skill Matrix เพื่่�อ
กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�ต้้องการสรรหาได้้อย่่างถููกต้้องและ
เหมาะสม
โดยในปีี 2564 คณะกรรมการบริ ิษััท ประกอบด้้วยกรรมการ
จำำ�นวน 8 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริ ษั
ิ ั ท ฯ ประกอบด้้ ว ยกรรมการอิิ ส ระ 3 คน กรรมการที่่� เ ป็็ น เพศ
หญิิง 2 คน และมีีความหลากหลายในโครงสร้้างคณะกรรมการบริ ิษััท
โดยกรรมการทุุ ก คนล้้ ว นมีี ป ระสบการณ์์ ใ นการทำำ� งานที่่� ห ลากหลาย
และจำำ� เป็็ น ต่่อการบริ ิหารธุุ ร กิิ จ ของบริ ิษัั ท ฯ ทั้้� ง ทัั ก ษะเฉพาะด้้ า นที่่� มีี
ประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ โดยตรง ได้้แก่่ ธุุรกิิจพาณิิชย์์ ธุุรกิิจสื่่�อ
ธุุรกิิจเพลง และธุุรกิิจอื่่�นๆ ทัักษะการพิิจารณาการเข้้าลงทุุน รวมถึึงการ
เข้้าทำำ�ธุุรกรรมการควบรวมกิิจการ (Mergers and Acquisitions
: M&A) หรื ือกิิจการร่่วมทุุน (Joint Venture : JV) และทัักษะหลััก
ที่่�จำำ�เป็็นในการบริ ิหารงาน เช่่น การบััญชีี การเงิิน กลยุุทธ์์ การตลาด
กฎหมาย การบริ ิหารธุุรกิิจ ภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับด้้านพื้้�นฐานการศึึกษามีีกรรมการที่่�จบการศึึกษาด้้าน
บริ ิหารธุุรกิิจ ด้้านบััญชีี และด้้านกฎหมายด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้องค์์ประกอบของ
คณะกรรมการของบริ ิษัั ทฯ ในปััจจุุบัันมีีผู้้�มีีคุุณวุุฒิิประสบการณ์์ความ
เชี่่�ยวชาญจากหลากหลายอาชีีพ และครอบคลุุมในทุุกด้้านอย่่างเหมาะ
สมครบถ้้วน

กรรมการอิิสระมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการและผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่
คณะกรรมการบริ ิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริ ิหาร
4 ท่่าน (เป็็นกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน) และเป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหาร
4 ท่่าน ประวััติิของกรรมการแต่่ละท่่านแสดงไว้้ในหััวข้้อคณะกรรมการ
บริ ิษััท
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าประธานกรรมการจะเป็็นบุุคคลเดีียวกััน
กัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร และเป็็นตััวแทนของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ แต่่
โครงสร้้ างคณะกรรมการของบริ ิษัั ทฯ ประกอบด้้วย กรรมการที่่�เป็็น
อิิสระ 3 ใน 8 ของกรรมการทั้้�งคณะ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและสอบทาน
การบริ ิหารงาน นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีใี นเรื่่�องการเสริ ิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีป
ี ระสิิทธิิผลและใช้้ดุล
ุ พิินิจ
ิ ใน
การตััดสิินใจอย่่างมีีอิิสระ บริ ิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ 1 ท่่าน คืือ

นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองการกำำ�หนด
วาระการประชุุมคณะกรรมการบริ ิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกครั้้�งเพื่่�อถ่่วงดุุลและ
ใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
นโยบายการจำำ�กััดจำำ�นวนบริ ิษัั ทในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
บริ ิษัั ท ฯ ได้้ กำำ�ห นดนโยบายให้้ ก รรมการของบริ ิษัั ท ฯ ดำำ� รง
ตำำ� แหน่่งกรรมการในบริ ษั
ิ ั ท จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ง
ประเทศไทยได้้ ไ ม่่เกิิ น 3 บริ ิษัั ท โดยไม่่มีี ข้้ อ ยกเว้้ น สำำ�หรัั บ ประธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริ ิหารอาจไปดำำ� รงตำำ� แหน่่งกรรมการที่่� บ ริ ิษัั ท จดทะเบีี ย น
ในตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่งประเทศไทยอื่่�นได้้ แต่่ต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� และกิิจการนั้้�นต้้องไม่่เป็็นธุุรกิิจประเภทเดีียวกัันหรื ือ
เป็็นการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ โดยต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ิษััทก่่อนไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว

บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริ ิษััท
การกำำ�หนด ทบทวน และติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์
คณะกรรมการบริ ษั
ิ ั ท มีี ส่่ วนร่่วมในการกำำ�ห นดวิ สัิ ั ย ทัั ศ น์์
และพัันธกิิจ (Core Purpose) คติิพจน์์ (Motto) วััฒนธรรมองค์์กร
(Culture) ค่่านิิ ย มหลัั ก ขององค์์ ก ร (Core Values) กลยุุ ท ธ์์
เป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริ ิษััทฯ ตลอดจนกำำ�กัับดููแล
ให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจ และงบประมาณที่่�
วางไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ตลอดจนมีีจุุดมุ่่�งหมายไป
ในทิิศทางเดีียวกััน รวมถึึงการจััดการให้้บริ ิษัั ทฯ มีีนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
นโยบายและการดำำ� เนิิ น งานบริ ห
ิ ารความเสี่่� ย งที่่� เ หมาะสม รวมทั้้� ง มีี
การติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานในเรื่่�อ งดัั ง กล่่าวอย่่างสม่ำำ�� เสมอในการ
ประชุุ ม คณะกรรมการบริ ษั
ิ ั ท นอกจากนี้้� ค ณะกรรมการบริ ษั
ิ ั ท เป็็ น
ผู้้�พิิ จ ารณาการกำำ�ห นดและแยกบทบาทหน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ระหว่่างคณะกรรมการบริ ิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง คณะ
กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน คณะกรรมการบริ ิหาร
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารอย่่างชััดเจน
	ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท ครั้้� งที่่� 7/2564 เมื่่�อวัันที่่�
17 ธัันวาคม 2564 ได้้พิิจารณาทบทวนวิ ิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ และรัับ
ทราบทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และพิิจารณากำำ�หนดกลยุุทธ์์ของบริ ิษััทฯ
ในปีี 2565 มีีการพิิจารณาติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริ ิษัั ทฯ
ไปปฏิิบััติิ

การกำำ�กัับดููแลฝ่่ายจััดการ
	ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท ครั้้� งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่�
25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ได้้พิิจารณาแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบ
ควบคุุมภายในและผลการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยง และประเมิินเรื่่�องการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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8.1.3) การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริ ิษัั ทย่่อย
และบริ ิษััทร่่วม
การเสนอชื่่�อและใช้้สิิทธิิออกเสีียงแต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริ ิหาร หรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริ ิษัั ทย่่อยและบริ ิษัั ทร่่วมต้้องได้้รัับ
อนุุมัติ
ั จ
ิ ากคณะกรรมการบริ ิษััทเป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรด้้วย เว้้นแต่่บริ ิษััท
ดัังกล่่าวเป็็นบริ ิษัั ทขนาดเล็็กที่่�เป็็น Operating Arms ของบริ ิษัั ทฯ
คณะกรรมการบริ ิษัั ทมอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารเป็็นผู้้�แต่่ง
ตั้้�ง โดยบุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร หรื ือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมในบริ ิษััทย่่อยหรื ือบริ ิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�
� ุดของบริ ิษััทย่่อยหรื ือบริ ิษััทร่่วมนั้้�นๆ และให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
ดีีที่่สุ
ของบริ ิษััทแม่่ ซึ่่�งบริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งนั้้�น ต้้องได้้
รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริ ิษัั ทก่่อนที่่�จะไปลงมติิ หรื ือใช้้สิิทธิิออก
เสีียงในเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในระดัับเดีียวกัับที่่�ต้อ
้ งได้้รัับอนุุมัติ
ั จ
ิ ากคณะกรรมการ
หากเป็็นการดำำ�เนิินการโดยบริ ิษััทฯ เอง
นอกจากนี้้� ในกรณีีเป็็นบริ ิษัั ทย่่อย บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจาก
บริ ิษััทฯ นั้้�น ต้้องดููแลให้้บริ ิษััทย่่อยมีีข้อ
้ บัังคัับในเรื่่�องการทำำ�รายการเกี่่�ยว
โยงที่่�สอดคล้้องกัับบริ ิษัั ทฯ มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีให้้
บริ ิษััทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทััน
กำำ�หนดด้้วย ตลอดจนกำำ�หนดระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและ
รััดกุุมเพีียงพอและทำำ�รายการต่่างๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

8.1.4) การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริ ิษัั ทฯ ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดย
ยึึดมั่่� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความเป็็ น ธรรม ซื่่� อ สัั ตย์์ สุุ จ ริ ิต โปร่่งใส
มีี น โยบายที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่อบรรษัั ท ภิิ บ าลขององค์์ ก ร โดยมุ่่� ง เน้้ น
การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักคุุณธรรม จริ ิยธรรม มีีความรัั บผิิดชอบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environment Social and
Governance : ESG) การบริ ิหารงานอย่่างโปร่่งใส คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียทุุกกลุ่่�ม เพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน และสามารถสร้้างผลตอบแทนให้้
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ในระยะยาว ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ความเป็็นองค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืน
บริ ิษัั ท ฯ ได้้ กำำ�ห นดนโยบายและแนวปฏิิ บััติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งไว้้ ใ น
“นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดี”ี และคู่่�มือ
ื “จรรยาบรรณธุุรกิิจ” ของ
กลุ่่�มบริ ิษััท เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของกรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร
และพนัักงานทุุกคน อีีกทั้้�งส่่งเสริ ิมให้้เกิิดการปฏิิบัติ
ั อ
ิ ย่่างแท้้จริ ิงเพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
	ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท ครั้้� งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่�
10 พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีการพิิจารณาทบทวน ปรัับปรุุง และอนุุมััติิ
“นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี หรื ือ CG Code และปรัับปรุุ ง “จรรยาบรรณธุุรกิิจ”
ของกลุ่่�มบริ ิษััท เพื่่�อยกระดัับและส่่งเสริ ิมบรรษััทภิิบาลขององค์์กรอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งหมายให้้กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคน
ได้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ มีี ค วามตระหนัั ก ถึึงหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ
สามารถนำำ�แนวทางปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องไปใช้้ได้้ การรัับเรื่่�องร้้องเรี ียน
และเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและการทุุจริ ิต (Whistleblower Policy)
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รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดให้้มีก
ี ระบวนการติิดตามและการจััดการให้้มีก
ี ารปฏิิบัติ
ั ิ
ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณธุุรกิิจ
โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้มีีการติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิ
ตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจครอบคลุุมเรื่่�อง
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม การใช้้และการดููแลทรััพย์์สิิน การดููแลทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา การรัั กษาความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบสารสนเทศ
การดููแลพนัักงานและการไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั ิ การต่่อต้้านการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็น
ธรรม และสุุขอนามััยและความปลอดภััยในกลุ่่�มบริ ิษััท ซึ่่�งผลการติิดตาม
พบว่่าบริ ิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางของแต่่ละประเด็็นได้้อย่่างครบ
ถ้้วนแล้้ว รวมทั้้�งบริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อยไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�
มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และที่่�มีี
ผลกระทบด้้านลบอัันอาจจะมีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของบริ ิษัั ทฯ หรื ือ
บริ ิษัั ทย่่อยที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้ อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 ตลอดจนไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�มิิได้้เกิิดจาก
การประกอบธุุรกิิจโดยปกติิของบริ ิษััทฯ หรื ือบริ ิษััทย่่อย

นอกจากนี้้� บริ ิษัั ทฯ มีีการติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตาม
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอีีก 4 ประเด็็น ดัังต่่อไปนี้้�
1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริ ิษัั ทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
เป็็ น ธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ จึึงมีี น โยบายเกี่่� ย วกัั บ ความ
ขััดแย้้งด้้านผลประโยชน์์ ด้้วยหลัักการที่่�ว่่าการตััดสิินใจใดๆ ในการเข้้าทำำ�
ธุุรกรรม ต้้องเป็็นไปเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริ ิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริ ิษัั ทฯ และหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ โดยกำำ�หนดให้้กรรมการหรื ือผู้้�บริ ิหารที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
หรื ือมีี ส่่ วนได้้ เ สีี ย กัั บ รายการที่่� พิิ จ ารณาต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ บ ริ ิษัั ท ฯ ทราบถึึง
ความสััมพัันธ์์หรื ือการมีีส่่วนได้้เสีียของตนในรายการดัังกล่่าว และต้้อง
ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณา รวมถึึงไม่่มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิธุุรกรรม
รายการนั้้�นๆ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รายการระหว่่าง
กััน และสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งด้้านผลประโยชน์์ โดยในปีี
2564 ได้้พิิจารณาทบทวนปรัับปรุุ งนโยบายและแนวทางป้้องกัันความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นดัังนี้้�
นโยบายความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
“กลุ่่�มบริ ิษััท มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์

สุุจริ ิต โปร่่งใส เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยการตััดสิินใจ
การเข้้าทำำ�ธุุรกรรมใดๆ ต้้องเป็็นไปเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์สูงู สุุดของกลุ่่�ม
บริ ิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น ไม่่แสวงหาประโยชน์์ส่่วนตนหรื ือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่อ
� าจ
หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่อ
� กัับกลุ่่�มบริ ิษััท”
เกิิดขึ้้น
แนวทางป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
1) กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน พึึงหลีีกเลี่่�ยงการ
ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับกลุ่่�ม
บริ ิษััท และไม่่กระทำำ�การในลัักษณะใดๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์
ของกลุ่่� ม บริ ษั
ิ ั ท หรื อื เป็็ น การแสวงหาผลประโยชน์์ ส่่ วนตัั ว หรื อื ผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
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2) ไม่่ใช้้หรื ือยอมให้้ผู้้�อื่่�นใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตนทั้้�งโดยทาง
ตรงหรื ือทางอ้้อม เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์จากกลุ่่�มบริ ิษััท
3) ในกรณีีที่่�กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน หรื ือผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมหรื ือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจการใดๆ ซึ่่�งอาจมีีผล
ประโยชน์์หรื ือก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับกลุ่่�มบริ ิษัั ท
จะต้้องรายงานให้้ฝ่่ายตรวจสอบกลางทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
� รรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน หรื ือบุุคคล
4) ในกรณีีที่่ก
ในครอบครััว เข้้าไปเป็็นกรรมการ หุ้้�นส่่วน หรื ือที่่�ปรึ ึกษาในบริ ิษััท หรื ือ
องค์์กรทางธุุรกิิจอื่่�นๆ การไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งนั้้�นจะต้้องไม่่ขััดต่่อประโยชน์์
ของกลุ่่�มบริ ิษััท และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยตรงในกลุ่่�มบริ ิษััท
5) ในกรณีีที่่�เข้้าข่่ายเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันภายใต้้ประกาศ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กับ
ั
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด จะต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์
วิ ิธีีการ และการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริ ิษััทจดทะเบีียน
อย่่างเคร่่งครััด
โดยในปีี 2564 บริ ิษััทฯ ได้้ตรวจสอบกรณีีที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อกลุ่่�มบริ ิษััท ดัังนี้้�
• กรณีีกรรมการบริ ิษััทหรื ือผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (Chief Level)
เคยเป็็นพนัักงานหรื ือหุ้้�นส่่วนของบริ ิษััทสอบบััญชีีภายนอกที่่�บริ ิษััทฯ ใช้้
บริ ิการอยู่่�ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
ผลการตรวจสอบ: -ไม่่มีีกรณีีดัังกล่่าว• กรณีีกรรมการบริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (Chief Level)
เข้้าข่่ายการทำำ�รายการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ผลการตรวจสอบ: -ไม่่มีีกรณีีดัังกล่่าว2) การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริ ิษัั ทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยในปีี 2564 ได้้พิจ
ิ ารณาทบทวน
ปรัับปรุุงนโยบายและแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้อ
้ มููลภายใน และได้้เผยแพร่่
ให้้กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทราบดัังนี้้�
นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน
“กลุ่่�มบริ ิษัั ท มีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญกัับการใช้้ข้้อมููล
ภายในองค์์กร โดยการใช้้ข้อ
้ มููลภายในที่่�เป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยรวม และ
ความถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และต้้องไม่่ใช้้ข้อ
้ มููลนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนตนหรื ือบุุคคลอื่่�น รวมทั้้�งจััดให้้มีก
ี ารเผยแพร่่ความรู้้�ในนโยบายและ
แนวทางปฏิิบััติิป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในแก่่กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร
และพนัักงาน เพื่่�อทราบและเข้้าใจถึึงแนวทางปฏิิบััติดั
ิ ังกล่่าว
แนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน

1) กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน ห้้ามนำำ�ข้อ
้ มููลภายใน
ที่่�สำำ�คัญ
ั ไปใช้้แสวงหาประโยชน์์ส่่วนตน และห้้ามมิิให้้เปิิดเผยข้้อมููลความ
ลัับทางธุุรกิิจขององค์์กรต่่อบุุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่่�แข่่งขััน แม้้หลังั
พ้้นสภาพการเป็็นบุุคลากรของกลุ่่�มบริ ิษัั ทแล้้ว จะต้้องไม่่ใช้้โอกาสหรื ือ
ข้้อมููลที่่�ได้้จากการทำำ�งานในการแสวงหาประโยชน์์ส่่วนตััว และในเรื่่�อง
ทำำ�ธุุรกิิจที่่�แข่่งขัันกัับกลุ่่�มบริ ิษััท
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2) กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงาน ห้้ามนำำ�ข้อ
้ มููลภายใน
ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯ หรื ือให้้
ข้้อมููลแก่่บุุคคลอื่่�นเพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯ
3) กรรมการบริ ิษัั ท และผู้้�บริ ิหารระดัั บ สูู ง ที่่� ดำำ� รงตำำ� แหน่่ง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย (Chief Level) มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�และนำำ�ส่่งรายงาน
การถืือหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรัั พย์์และตลาดหลัักทรัั พย์์ ตาม
มาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิ
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ พ.ศ. 2535 โดยให้้ ส่่ งผ่่านมายัั ง
เลขานุุการบริ ิษัั ทก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรัั พย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ทุุกครั้้�ง โดยให้้จััดทำำ�และนำำ�ส่่งภายใน 30
วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริ ิษัั ท
และผู้้�บริ ิหารระดัับสููงที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย (Chief
Level) และให้้รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ภายใน
� ต่่อ
3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรื ือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้น
เลขานุุการบริ ิษัั ทก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และรายงานต่่อที่่�ประชุุม

คณะกรรมการบริ ิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
4) กำำ�หนดระยะเวลาระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริ ิษัั ทฯ
(Black out period) โดยให้้ ก รรมการบริ ิษัั ท และผู้้�บริ ิหารระดัั บ
สููงที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายขึ้้�นไป (Chief Level) และ
พนัั ก งานในสายงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ข้้ อ มูู ล ภายในที่่� เ ป็็ น สาระสำำ�คัั ญ ใน
งบการเงิิน (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคล
ดัั ง กล่่าว) ซึ่่� ง เป็็ น ข้้ อ มูู ล ที่่� มีี ผ ลต่่อการเปลี่่� ย นแปลงราคาหลัั ก ทรัั พ ย์์
ของบริ ิษัั ท ฯ โดยจะต้้ อ งระงัั บ การซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริ ิษัั ท ฯ ใน
ช่่วงระยะเวลา 3 สัั ป ดาห์์ ก่่ อนการเปิิ ด เผยงบการเงิิ น และภายใน 1
วัั น ทำำ� การหลัั ง เปิิ ด การเงิิ น ต่่อตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่งประเทศไทยแล้้ ว
5) กำำ�หนดระยะเวลางดการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลประกอบการ
ของกลุ่่�มบริ ิษััท (Silent Period) โดยให้้กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และ
พนัักงานในสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในงบ
การเงิิน ซึ่่�งมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ของบริ ิษััทฯ จะต้้อง
งดการให้้ข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของบริ ิษััทฯ ทั้้�งต่่อบุุคคลภายใน
และบุุคคลภายนอกบริ ิษััทฯ ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือนก่่อนการเปิิดเผยงบ
การเงิินต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
6) กำำ�ห นดให้้ ก รรมการบริ ิษัั ท และและผู้้�บริ ิหารระดัั บ สูู ง ที่่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายขึ้้�นไป (Chief Level) แจ้้งต่่อคณะ
กรรมการหรื ือผู้้�ที่่�คณะกรรมการมอบหมายเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหุ้้�นของ
บริ ิษััทฯ อย่่างน้้อย 1 วัันล่่วงหน้้าก่่อนทำำ�การซื้้�อขาย

โดยในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้ตรวจสอบกรณีีการปฏิิบััติิตาม
นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในของบริ ิษััทฯ ดัังนี้้�
• กรณีีกรรมการบริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง (Chief Level)
ซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ นช่่วงเวลาที่่� บ ริ ิษัั ท ฯ กำำ�ห นดให้้ ร ะงัั บ การซื้้� อ ขาย
(Black out period)
ผลการตรวจสอบ: -ไม่่มีีกรณีีดัังกล่่าวนอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้เริ่่�มนำำ�ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาใช้้เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความคล่่องตััวในการรายงานการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
กัับทั้้�งกรรมการบริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
• กรณีีกรรมการบริ ิษัั ท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานในสายงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายใน มีีการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของ
กลุ่่� ม บริ ิษัั ท ในช่่วงเวลาที่่� บ ริ ิษัั ท ฯ กำำ�ห นดให้้ ง ดการให้้ ข้้ อ มูู ล ดัั ง กล่่าว

(Silent Period)
ผลการตรวจสอบ: -ไม่่มีีกรณีีดัังกล่่าวนอกจากนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้มีหนั
ี งั สืือแจ้้งล่่วงหน้้าถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
ภายในให้้งดการให้้ข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของกลุ่่�มบริ ิษััทในช่่วง
เวลาที่่�กำำ�หนดเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3) การรายงานการมีีส่่ ว นได้้ เ สีียของกรรมการบริ ิษัั ท และผู้้�บริ ิหาร
ระดัับสููง
บริ ิษัั ทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยได้้พิิจารณาทบทวนนโยบาย
การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการบริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
และเผยแพร่่ให้้กรรมการบริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง ทราบดัังนี้้�
นโยบายเกี่่�ยวกัับการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการ
บริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง
“บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ถึึงการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในเรื่่�อ งการรายงานการมีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย ของกรรมการบริ ษั
ิ ั ท และ
ผู้้�บริ ิหารระดัับสููง เพื่่�อให้้บริ ิษัั ทฯ มีีข้้อมููลประกอบการดำำ�เนิินการตาม
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการพิิจารณาทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (ถ้้ามีี) ซึ่่�งถืือ
เป็็นรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรื ือการถ่่ายเท
ผลประโยชน์์ของกลุ่่�มบริ ิษัั ท และเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการติิดตามดููแล
การมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการบริ ิษัั ทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููง หรื ือของ
บุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง”
บุุคคลที่่�มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานส่่วนได้้เสีียแก่่บริ ิษััทฯ
พระราชบััญญััติหลั
ิ ก
ั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ได้้กำำ�หนดให้้
กรรมการบริ ิษััทและผู้้�บริ ิหารระดัับสููงของบริ ิษััทฯ มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงาน
ส่่วนได้้เสีียแก่่บริ ิษััทฯ โดยผู้้�บริ ิหารระดัับสููง หมายถึึง ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัับบริ ิหาร 4 รายแรก นัับต่่อจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหารลงมา ผู้้�ซึ่่�ง
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ากัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริ ิหารรายที่่� 4 ทุุกราย
และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริ ิหารในสายงานบััญชีี
หรื ือการเงิินหรื ือเทีียบเท่่า ตามนิิยามผู้้�บริ ิหารของคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุน

4) การต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
บริ ิษัั ทฯ ได้้ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมกัับโครงการแนวร่่วม
ปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) แล้้ว
เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564 เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันและ
ต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นทุุกรูู ปแบบ และบริ ิษััทฯ อยู่่�ในระหว่่าง
การเตรี ียมความพร้้อมเพื่่�อขอยื่่�นรัับรองการเป็็นสมาชิิกโครงการ CAC
ภายในปีี 2565
	ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ิษัั ท ครั้้� งที่่� 5/2564 เมื่่�อวัันที่่�
16 สิิงหาคม 2564 ได้้อนุุมััติิการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ
ต่่อต้้ า นการทุุ จ ริ ิตและคอร์์ รัั ป ชั่่�น ของกลุ่่� ม บริ ิษัั ท ขึ้้� น โดยมุ่่� ง หมายให้้
กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานในกลุ่่�มบริ ิษััท ได้้มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจเกี่่�ยวกัับความหมายของการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นในรููปแบบต่่างๆ
มีีความตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ และสามารถนำำ�แนวทาง
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ปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์ รััปชั่่�นไปใช้้
ด้้วยความระมััดระวััง การรัั บเรื่่�องร้้องเรี ียนและเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
และการทุุจริ ิต (Whistleblower Policy) ตลอดจนได้้กำำ�หนดให้้มีก
ี าร
ติิดตามและทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
และมาตรการป้้ อ งกัั น อย่่างเหมาะสมและเพีี ย งพอ รวมถึึงพิิ จ ารณา
ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์ รััปชั่่�น
อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อต้้านการทุุจริ ิต
และคอร์์รััปชั่่�น ดัังนี้้�
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
“กรรมการบริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคนของกลุ่่�มบริ ิษััท
จะต้้องไม่่เรี ียกร้้อง ไม่่ดำำ�เนิินการหรื ือยอมรัับการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
ทุุกรููปแบบ เพื่่�อประโยชน์์ต่่อกลุ่่�มบริ ิษััท ตนเอง ครอบครััว เพื่่�อน และ
คนรู้้�จััก ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรื ือทางอ้้อม โดยครอบคลุุมถึึงทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริ ิษััท และทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกกลุ่่�ม
โดยจััดให้้มีีการทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริ ิต
และคอร์์รััปชั่่�น และมาตรการป้้องกัันอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอ และ
ทบทวน ตรวจสอบ ปรัับปรุุงนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น
และมาตรการต่่อต้้านทุุจริ ิตและคอร์์ รััปชั่่�นเป็็นประจำำ�อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
และรายงานต่่อคณะกรรมการบริ ิษัั ทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อเป็็นการวััด
ประสิิทธิิผล ปรัับปรุุง และพััฒนามาตรการให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเปลี่่�ยนไปตามการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมทั้้� ง มีี น โยบายส่่งเสริ ิมให้้ มีี ก ารเผยแพร่่นโยบายต่่อต้้ า น
ทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นของกลุ่่�มบริ ิษััท ให้้ครอบคลุุมถึึงบริ ิษััทย่่อย บริ ิษััท
ร่่วมทุุน บริ ิษััทอื่่�นที่่�กลุ่่�มบริ ิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุม พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ รวม
ถึึงตััวแทนทางธุุรกิิจ เพื่่�อยึึดถืือนำำ�นโยบายนี้้�ไปปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกััน

ในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามนโยบายการ
ต่่อต้้านทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น ดัังนี้้�
• บริ ิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รัป
ั ชั่่�น
(Anti-Corruption Working Group) ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน
2564 ซึ่่�งคณะทำำ�งานประกอบด้้วยผู้้�บริ ิหารระดัับสููงของแต่่ละแผนก
(Department) หรื ือหน่่วยธุุรกิิจ (Business Unit) โดยมีีหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบในการจััดทำำ�ร่่างนโยบาย คู่่�มืือแนวทางปฏิิบััติิและ
มาตรการต่่างๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การต่่อต้้ า นการทุุ จ ริ ิตและคอร์์ รัั ป ชั่่�น
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นและมาตรการป้้องกัันและ
จัั ด การความเสี่่� ย งอย่่างสม่ำำ�� เสมอ อีี ก ทั้้� ง จัั ด ให้้ มีี ก ารสื่่� อ สารในหลาย
ช่่องทาง การอบรมให้้ความรู้้� ทบทวนความรู้้� และทดสอบวััดประเมิินผล
ในเรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอแก่่กรรมการ
บริ ิษััท ผู้้�บริ ิหาร และพนัักงานทุุกคน เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจอย่่างแท้้จริ ิง
• เดืือนสิิงหาคมถึึงเดืือนกัันยายน 2564 บริ ิษัั ทฯ ได้้จััดให้้มีี
การสื่่�อสาร เผยแพร่่ และประชาสััมพัันธ์์นโยบายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ต่่อต้้ า นทุุ จ ริ ต
ิ และคอร์์ รัั ป ชั่่� น ต่่อกรรมการบริ ษั
ิ ั ท ผู้้�บริ ห
ิ าร และ
พนัักงาน เพื่่�อสร้้างการเรี ียนรู้้�ผ่่านสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ภายในองค์์กร เช่่น
www.rs.co.th / RS Portal / E-mail /Press release เป็็นต้้น รวม
ทั้้�งสร้้างความตระหนัักผ่่านรููปแบบการเข้้าร่่วมอบรม online และการ
เรี ียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านการศึึกษาด้้วยตนเองจากนโยบายฯ ที่่�ส่่งให้้ทาง
E-mail และทุุกคนต้้องผ่่านการทดสอบแบบประเมิินผลคะแนนไม่่ต่ำำ��
กว่่า 80% จึึงจะถืือว่่าผ่่านการอบรม ซึ่่�งในภาพรวมพนัักงานผ่่านเกณฑ์์
การประเมิิน 100%

• บริ ิษัั ทฯ จััดให้้มีีการเผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านการทุุจริ ิตและ
คอร์์รััปชั่่�นต่่อสาธารณชน บุุคคลภายนอก และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เช่่น
คู่่�ค้า้ คู่่�สัญ
ั ญา ผู้้�รัับจ้้างผลิิต ได้้รัับทราบ เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบ
ได้้
• บริ ิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นกัับ
แผนกหรื ือหน่่วยธุุรกิิจของบริ ิษัั ทฯ ที่่�ติิดต่่องานกัับภาครัั ฐ และจััดทำำ�
มาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นดัังกล่่าว
• บริ ิษัั ทฯ ได้้ขยายขอบเขตขอความร่่วมมืือเรื่่�องการต่่อต้้าน
การทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�นไปยัังบริ ิษััทย่่อย บริ ิษััทร่่วม กิิจการร่่วมค้้า
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• บริ ิษัั ท ฯ รณรงค์์ เ รื่่�อ งนโยบายงดรัั บ ของขวัั ญ (No Gift
Policy) ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ 2565 ผ่่านช่่องทางสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ ทั้้�ง
ภายในองค์์กรและภายนอกเพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
ทุุกรููปแบบ
• เมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งตรงกัับ “วัันต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
� โดยมีี
สากล” บริ ิษััทฯ จััดกิิจกรรม RS GROUP Anti-Corruption ขึ้้น
วััตถุป
ุ ระสงค์์ในการสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่พนัักงานทุุกคนในองค์์กร
ให้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่�อสััตย์สุ
์ จ
ุ ริ ิตและโปร่่งใส
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การสนัับสนุุนและการสร้้างค่่านิิยมในการต่่อต้้านการคอร์์รัป
ั ชั่่�น

	ทั้้�งนี้้� บริ ิษััทฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดของนโยบายและการดำำ�เนิิน
การเพื่่�อป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริ ิตและคอร์์ รััปชัันไว้้ใน
เว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ www.rs.co.th ภายใต้้หัวั ข้้อการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีในปีี 2564 รายงานการกระทำำ�ความผิิดด้้านคอร์์รััปชัันเป็็นศููนย์์
การติิดตามประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายการต่่อต้้านการ
ทุุจริ ิตคอร์์รััปชััน
1) กรรมการบริ ิษัั ท ผู้้�บริ ิหาร หรื ือหัั ว หน้้ า งานในทุุ ก ระดัั บ
มีีหน้้าที่่�สอดส่่องติิดตามไม่่ให้้ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาฝ่่าฝืืนหรื ือไม่่ปฏิิบััติิตาม
จริ ิยธรรมในเรื่่�องนี้้� รวมถึึงสื่่�อสารและให้้ความรู้้�กัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
2) ฝ่่ า ยตรวจสอบภายในปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามแผน
งานตรวจสอบประจำำ�ปีีที่่�กำำ�หนดไว้้ หากตรวจพบความเสี่่�ยงหรื ือการ
กระทำำ�ซึ่่� ง ส่่งผลกระทบที่่� มีี นัั ย สำำ�คัั ญ ในเรื่่�อ งเกี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ การทุุ จ ริ ิต
และคอร์์รััปชั่่�น ให้้นำำ�เสนอข้้อมููลต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริ ิษััทเพื่่�อพิิจารณา
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ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรี ียนและแจ้้งเบาะแส

บริ ิษัั ท ฯ เปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานและผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย ได้้ มีี
ช่่องทางการร้้องเรี ียนและแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการ
ทุุ จ ริ ิตและคอร์์ รัั ป ชั่่� น หรื ือการกระทำำ�ที่่� ผิิ ด กฎหมาย เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่� ก าร
พััฒนา / ฝึึกอบรม, แก้้ไข / ปรัับปรุุงด้้านบริ ิหารจััดการ และตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริ ิง ดัังนี้้�
• เว็็บไซต์์บริ ิษััท : www.rs.co.th
• จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Email ถึึงฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล :
pchotline@rs.co.th
• จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Email ถึึงฝ่่ายตรวจสอบกลาง :
ia_anti_corruption@rs.co.th
• จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Email ถึึงเลขานุุการบริ ิษััท :
cs@rs.co.th
มาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส

1) บริ ษั
ิ ั ท ฯ จะให้้ ค วามคุ้้�มครองและจะไม่่ยิิ น ยอมให้้ มีี ก าร
ข่่มขู่่� คุุกคาม พนัักงานที่่�ได้้ร้้องเรี ียนหรื ือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและ
การทุุจริ ิต รวมถึึงผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือหรื ือความช่่วยเหลืือในการสอบสวน
ด้้วยเจตนาสุุจริ ิต
� นัักงานถููกข่่มขู่่� คุุกคาม ให้้แจ้้งต่่อฝ่่ายตรวจสอบ
2) ในกรณีีที่่พ
กลางโดยทัันทีี เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้ความคุ้้�มครองตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความร้้ายแรงและความสำำ�คััญของเรื่่�องที่่�ร้้องเรี ียน
3) ห้้ามผู้้�บริ ิหารหรื ือพนัักงานของบริ ิษัั ทฯ เลิิกจ้้าง พัักงาน
ลงโทษทางวิ ินััย หรื ือขู่่�ว่่าจะดำำ�เนิินการต่่างๆ จากการที่่�พนัักงานได้้ร้้อง
เรี ียนหรื ือแจ้้ ง เบาะแสการกระทำำ�ผิิ ด หรื ือการทุุ จ ริ ิต หากผู้้�ใดกระทำำ�
ดัังกล่่าวจะถููกลงโทษทางวิ ินััย
4) ห้้ามผู้้�บริ ิหารหรื ือพนัักงานของบริ ิษััทฯ ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ
หรื ือให้้ผลในทางลบต่่อพนัักงานที่่�ปฏิิเสธการคอร์์รััปชั่่�น แม้้ว่่าการกระทำำ�
นั้้�นจะทำำ�ให้้บริ ิษััทฯ สููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ
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8.2) รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กัด
ั (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุุกท่่าน
มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โดยอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ท่่าน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านการบััญชีีและการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ิษััท ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมรวมจำำ�นวน 7 ครั้้�ง รวมการประชุุมร่่วม
กัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกโดยไม่่มีีผู้้�บริ ิหารหรื ือฝ่่ายบริ ิหารเข้้าร่่วมการประชุุมด้้วย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกนำำ�เสนอข้้อมููล ปััญหา
ที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึึงข้้อเสนอแนะต่่างๆ ได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมตามรายละเอีียด ดัังนี้้�
นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์		
นางวรรณสุุดา ธนสรานาต
นายศุุภกิิจ อััศวชััย		
นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ		
กรรมการตรวจสอบ		
กรรมการตรวจสอบ		

เข้้าร่่วมประชุุม 7/7 ครั้้�ง
เข้้าร่่วมประชุุม 7/7 ครั้้�ง
เข้้าร่่วมประชุุม 3/7 ครั้้�ง
เข้้าร่่วมประชุุม 3/7 ครั้้�ง

นอกจากนี้้�ยัังได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริ ิหาร ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
1. สอบทานงบการเงิินประจำำ�ไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งผ่่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีี โดยได้้สอบถามและ
� จงจากผู้้�บริ ิหารและผู้้�สอบบััญชีี ในเรื่่�องความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิินและความเพีียงพอในการเปิิดเผยข้้อมููล ซึ่่�งคณะกรรมการ
รัับฟัังคำำ�ชี้้แ
ตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า งบการเงิินดัังกล่่าวที่่�ได้้รายงานต่่อตลาดหลัักทรพย์์แห่่งประเทศไทย มีีความถููกต้้องตามที่่�ควรใน
สาระสำำ�คัญ
ั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีได้้แสดงความเห็็นไว้้แล้้วในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีที่่�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น โดยที่่�ผู้้�สอบบััญชีีได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
2. สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน โดยพิิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ในการประเมิินความ
เพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในตามแนวทางที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัก
ั งาน ก.ล.ต. ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�ตรวจสอบ
ภายในว่่า บริ ิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสมตามลัักษณะธุุรกิิจ และไม่่พบจุุดอ่่อนหรื ือข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
3. พิิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งในส่่วนของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อย พร้้อมทั้้�ง
ให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น
4. สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรัั พย์์และตลาดหลัักทรัั พย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่งประเทศไทย และ
กฎหมาย	ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริ ิษััท ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่าไม่่พบประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ในเรื่่�องการไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าว
5. สอบทานความเหมาะสมและความเพีียงพอของระบบการบริ ิหารความเสี่่�ยงของบริ ิษััท โดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริ ิหารของบริ ิษััทฯ และ
บริ ิษััทย่่อย เพื่่�อรัับทราบการดำำ�เนิินงานด้้านการบริ ิหารความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะฝ่่ายบริ ิหารเพื่่�อให้้ระบบการบริ ิหารความ
เสี่่�ยงมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับสภาพธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น
6. สอบทานการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือปฏิิบััติิมาตรการต่่อต้้านการทุุจริ ิตคอร์์รััปชััน ทั้้�งการควบคุุมภายใน การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน และ
กระบวนการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน ที่่�บริ ิษััทฯ ได้้จัด
ั ทำำ�ขึ้น
้� และจััดให้้มีก
ี ารประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริ ิตภาย
ในบริ ิษััทฯ รวมทั้้�งการทบทวนการปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริ ิต
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7. พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น หรื ือรายการที่่� อ าจมีี ค วามขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและข้้ อ กำำ�ห นดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีมีค
ี วามเห็็นว่่า รายการกัับบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�มีส
ี าระสำำ�คัญ
ั ได้้เปิิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิินและหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งมีีความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�สมเหตุุ
สมผล และเป็็นประโยชน์์ต่่อบริ ิษััทฯ
8. ประชุุมเป็็นการเฉพาะกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริ ิหารร่่วมประชุุมด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�สอบบััญชีีมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิ
งาน และจากการพิิจารณาคุุณสมบััติิของผู้้�สอบบััญชีี คุุณภาพของงานการสอบบััญชีี ทีีมงาน ความเชี่่�ยวชาญ และความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ น ควรเสนอต่่อคณะกรรมการบริ ษั
ิ ั ท เพื่่� อ ขออนุุ มัั ติิ ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืื อ หุ้้� น แต่่งตั้้� ง ผู้้�สอบบัั ญ ชีี ข องบริ ษั
ิ ัท
ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กัด
ั เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริ ิษััทในปีี 2565 เนื่่�องจากผู้้�สอบบััญชีีได้้ปฏิิบัติ
ั งิ านการตรวจสอบได้้เป็็นอย่่างดีีตลอดมา
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานผลการปฎิิบััติิงานรวมทั้้�งข้้อเสนอแนะให้้คณะกรรมการบริ ิษััททราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการประชุุมคณะ
กรรมการบริ ิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบ มีีความเป็็นอิิสระ แสดงความเห็็นอย่่างตรงไปตรงมา มีีความโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ ตามหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่่�อมั่่�นว่่า งบการเงิินของบริ ิษััทฯ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนเชื่่�อถืือได้้ สอดคล้้อง
กัับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน การบริ ิหารความเสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในมีีประสิิทธิิผล เหมาะสมเพีียงพอ การตรวจสอบภายใน
มีีความเป็็นอิิสระ ครอบคลุุมกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเสี่่�ยง และมีีกระบวนการตรวจสอบที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจน
มีีการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้ถููกต้้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้อย่่างเหมาะสม สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.3) สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

เรี ียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

เรี ียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริ ิษัั ทฯ ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้้�งหมดจำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ
ทั้้�งคณะ ได้้แก่่

คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงของบริ ิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ ตลอดจนมีีความเข้้าใจ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่

1. นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

1. นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล
ประธานกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

2. นางวรรณสุุดา ธนสรานาต
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2. นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร
กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

3. นายศุุภกิิจ อััศวชััย
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3. นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์
กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีหน้า้ ที่่�สรรหาบุุคคลที่่�มีคุ
ี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมตามหลัักเกณฑ์์และกระบวนการที่่�กำำ�หนด
ไว้้เพื่่�อเสนอเข้้ารัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริ ิหารดัับสููงสุุดของบริ ิษััทฯ ตลอดจนคััดเลืือกกรรมการบริ ิษััทเพื่่�อทำำ�หน้า้ ที่่�กรรมการ
ชุุดย่่อย รวมถึึงพิิจารณารูู ปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริ ิษัั ท เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริ ิษัั ทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ิษััทด้้วยความรอบคอบ
โปร่่งใส และเป็็นธรรม

เพื่่�อสนัับสนุุน คณะกรรมการบริ ิษัั ทในการกำำ�กัับดููแลการบริ ิหารจััด การความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้สามารถบรรลุุเ ป้้า หมายทางธุุร กิิจ
สร้้างความมั่่�นใจและความน่่าเชื่่�อถืือผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงจึึง
ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถ โดยกำำ�หนดและทบทวนกรอบการบริ ิหารความเสี่่�ยงองค์์กร นโยบายและกระบวนการบริ ิหารความเสี่่�ยง
ตามบทบาทหน้้าที่่�ในกฎบััตรคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง และเสนอแนะแนวทางในการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับทิิศทางกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานและแผนธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ

	สำำ�หรัับในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้จััดประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้� ง กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนทั้้�ง 3 ท่่าน ได้้เข้้าร่่วมประชุุมครบทุุกท่่านจากการประชุุมทั้้�งหมด 2 ครั้้�ง คิิดเป็็นสััดส่่วน 100% ของการเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด โดย
ได้้มีีการพิิจารณาในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�

	สำำ�หรัับในปีี 2564 คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงได้้จััดประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงทั้้�ง 3 ท่่าน ได้้เข้้าร่่วม
ประชุุมครบทุุกท่่านจากการประชุุมทั้้�งหมด 2 ครั้้�ง คิิดเป็็นสััดส่่วน 100% ของการเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด โดยได้้มีก
ี ารพิิจารณาในเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�

ตามวาระ

• พิิจารณาสรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีคุ
ี ณ
ุ สมบััติแ
ิ ละความเหมาะสม เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริ ิษััทแทนกรรมการที่่�พ้น
้ จากตำำ�แหน่่ง
• พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน และค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของกรรมการ
• พิิจารณาเกณฑ์์การประเมิินผลประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร
• พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2564
• พิิจารณาเห็็นชอบการแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีความเห็็นว่่า รายการดัังกล่่าวมีีความเหมาะสมและเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของบริ ิษัั ทฯ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในระยะยาวแล้้ว
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( นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์ )
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

• พิิจารณาเห็็นชอบนโยบายการบริ ิหารความเสี่่�ยง
• พิิจารณาโครงสร้้างการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริ ิษััท
• พิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริ ิษััท
• พิิจารณาทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงและมาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงประจำำ�ปีี 2564
• พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงประจำำ�ปีี 2564
• รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อคณะกรรมการบริ ิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงมีีความเห็็นว่่า ในรอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริ ิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกรอบนโยบายการบริ ิหารความเสี่่�ยงและกำำ�หนด
โครงสร้้างการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริ ิษัั ทให้้ครอบคลุุมปััจจััยความเสี่่�ยงทุุกด้้าน มีีการบริ ิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริ ิษัั ทฯ
ได้้มีีการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญระดัับองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสม และควบคุุมให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

						

( นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล )
ประธานกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง
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รายงานของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เรี ียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริ ิษัั ทฯ ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์
ตลอดจนมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
2. นางสาวกุุลจรรยา คฤหเดช

กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
3. นายปริ ิญ เฟื่่�องวุุฒิิ
กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
	สำำ�หรัับในปีี 2564 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนได้้จััดประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง กรรมการบรรษััทภิิบาลและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�ง 3 ท่่าน ได้้เข้้าร่่วมประชุุมครบทุุกท่่านจากการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง คิิดเป็็นสััดส่่วน 100% ของการเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมด
โดยได้้มีีการพิิจารณาในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
• จััดตั้้�งคณะทำำ�งานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• ทบทวนและปรัับปรุุงจรรยาบรรณธุุรกิิจ
• อนุุมััติิจรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อความยั่่�งยืืน และแบบประเมิินตนเองด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า
• อนุุมััติิเป้้าหมายและนโยบายการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับกิิจการ
• อนุุมััติิเป้้าหมายและนโยบายการบริ ิหารคุุณภาพการให้้บริ ิการ การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน และปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
• อนุุมััติิผลการปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิ ESG เพื่่�อเปิิดเผยรายงานใน One Report
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมีีความเห็็นว่่า ในรอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา ได้้ปฏิิบััติิงานอย่่างรอบคอบ เต็็มกำำ�ลััง
ความรู้้�ความสามารถและสอดคล้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น ซึ่่� ง รวมถึึงนโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละ
จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริ ิษััท เป็็นไปด้้วยความถููกต้้อง โปร่่งใส และเพื่่�อประโยชน์์ของบริ ิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระยะยาวแล้้ว
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( นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร )
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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9)

การควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน

9.1) การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อ
ระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยตระหนัักว่่า เป็็นกลไกสำำ�คััญ
ที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจต่่อฝ่่ายบริ ิหารในการช่่วยลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายบริ ิหารความเสี่่�ยงไว้้อย่่างชััดเจน โดยมอบ

หมายให้้คณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้า้ ที่่�กำำ�กับ
ั ดููแลและติิดตาม
ระบบการบริ ิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึงมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�ง
ประกอบไปด้้วยกรรมการอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลให้้ระบบการ
ควบคุุมภายในของบริ ิษััทฯ มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึง
การดููแลให้้บริ ิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การดููแลมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยว
โยงกััน การดููแลรัักษาและการใช้้ทรััพย์์สิน
ิ เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดการทุุจริ ิต
หรื ือประพฤติิมิิชอบ ผ่่านหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระ
จากฝ่่ายบริ ิหาร รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนำำ�กรอบ
แนวทางของระบบการควบคุุมภายในและกรอบการบริ ิหารความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กรตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
มาประยุุกต์์ใช้้ให้้การกำำ�กัับดููแล การบริ ิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุม
ภายใน ให้้มีีความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น

ความเห็็ น ของคณะกรรมการเกี่่� ย วกัั บ ระบบการ
ควบคุุมภายใน

คณะกรรมการบริ ิษััทได้้จัด
ั ประชุุมครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมและ
ได้้แสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับการประเมิินความเพีียงพอ และความเหมาะ
สมของระบบการควบคุุมภายในของบริ ิษัั ทฯ โดยในปีี 2564 บริ ิษัั ทฯ
และบริ ิษััทย่่อย ตามกรอบการควบคุุมภายในของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย คืือ การควบคุุมองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุม
การปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการ
ติิดตามดัังนี้้�

9.1.1) ความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุุมภายในของบริ ิษััทฯ
คณะกรรมการบริ ิษัั ท เห็็ น ว่่าระบบการควบคุุ ม ภายในของ
บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยมีีความเพีียงพอและเหมาะสม โดยจััดให้้มีบุ
ี ค
ุ ลากร
อย่่างเพีียงพอที่่�จะดำำ� เนิิน การตามระบบได้้อ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวม
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ทั้้�ง มีี ร ะบบควบคุุ ม ภายในในเรื่่�อ งการติิ ด ตามควบคุุ ม ดูู แ ลการดำำ� เนิิ น
งานให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อยจากการที่่�
กรรมการหรื ือผู้้�บริ ิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรื ือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึง
การทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

อย่่างเพีียงพอแล้้ว ในส่่วนการหารื ือกัับผู้้�สอบบััญชีี เห็็นว่่าบริ ิษััทฯ และ
บริ ิษััทย่่อยจััดทำำ�งบการเงิินเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี และมีีการเปิิด
เผยข้้อมููลเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด บริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อยมีีการ
ประเมิินระบบการควบคุุมภายในตามกรอบโครงสร้้างการควบคุุมภายใน
และหลัักเกณฑ์์ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยอย่่าง
ครบถ้้วนซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�

1) การควบคุุมองค์์กร

บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และการปฏิิบัติ
ั งิ านที่่�ชัด
ั เจนสามารถวััดผลได้้ มีีการทบทวนเป้้าหมายและ
เปรี ียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานจริ ิงกัับเป้้าหมายเป็็นระยะๆ มีีการจััดทำำ�
ผัังองค์์กรแบ่่งแยกหน้้าที่่� การกำำ�หนดอำำ�นาจในการสั่่�งการและความรัับ
ผิิดชอบที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ
คณะกรรมการบริ ิษัั ท และมีีการกำำ�หนดเรื่่�องจรรยาบรรณ จริ ิยธรรม
ทางธุุรกิิจ นโยบายในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การต่่อต้้านทุุจริ ิต
คอร์์รััปชััน และการขััดแย้้งเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ แสดงถึึงความยึึดมั่่�น
ในคุุณค่่าของความซื่่�อตรง และจริ ิยธรรม รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีคู่่�มืือการ
ใช้้อำำ�นาจดำำ�เนิินการและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานหลัักที่่�สำำ�คััญของทุุกระบบ
อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่่�งมีีการทบทวนเพิ่่�มเติิมให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานใหม่่อยู่่�เสมอ เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติ
ั งิ าน โดยพิิจารณา
ถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และระบบการควบคุุมภายใน จััดให้้มีีนโยบาย
และกระบวนการด้้านการสรรหาบุุคลากร การพััฒนาบุุคลากร รวมทั้้�ง
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานทุุกปีี โดยการตั้้�งเป้้าหมาย
เพื่่�อวััดผลความสำำ�เร็็จของงาน (Objective Key Results) ทั้้�งในระดัับ
องค์์กร และระดัับบุุคคลรวมทั้้�งส่่งเสริ ิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีจิตสำ
ิ ำ�นึึกและ
มีีการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเป็็นประจำำ�
เพื่่�อให้้การปฏิิบัติ
ั งิ านมีีความโปร่่งใส เป็็นธรรม ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
และจััดให้้มีีกระบวนการติิดตามและบทลงโทษ อย่่างชััดเจน รวมถึึงการ
ส่่งเสริ ิมให้้ผู้้�บริ ิหารปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีตามที่่�บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยกำำ�หนดไว้้
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คณะกรรมการบริ ิษัั ท เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ
และฝ่่ายบริ ิหารอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งกำำ�กับ
ั ดููแลให้้มีก
ี ารปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามบทบาท
หน้้าที่่�โดยกำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรและสายงานการบัังคัับบััญชาที่่�ชัด
ั เจน
ในการถ่่วงดุุลอำำ�นาจและการควบคุุมภายในอย่่างเหมาะสมเพื่่�อใช้้ในการ
ประเมิินประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
เปรี ียบเทีียบกัับเป้้าหมายขององค์์กรอย่่างสม่ำำ��เสมอ

2) การประเมิินความเสี่่�ยง

บริ ิษัั ท ฯ และบริ ิษัั ท ย่่อยมีี ก ารกำำ�ห นดวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ไ ว้้ อ ย่่าง
ชัั ด เจนเพีี ย งพอเพื่่� อ ให้้ ส ามารถระบุุ แ ละประเมิิ น ความเสี่่� ย งต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการบรรลุุวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์ขององค์์กร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยงได้้ร่่วมกัับฝ่่ายบริ ิหารของบริ ิษัั ทฯ
และบริ ิษััทย่่อยในการกำำ�กับ
ั ดููแลการบริ ิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้เป็็น
ไปตามเป้้าหมาย อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ และกำำ�หนดนโยบายการ
บริ ิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้ทุุกคนถืือปฏิิบััติิ ในการพิิจารณาประเมิินปััจจััย
ความเสี่่�ยงทั้้�งจากภายในและภายนอกองค์์กรที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ โดยระบุุและวิ ิเคราะห์์ความเสี่่�ยงทุุกด้้าน ได้้แก่่
ด้้านกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินงาน การเงิิน และการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ต่่างๆ
และอื่่�นๆ โดยแบ่่งเป็็น ระดัับองค์์กร และระดัับฝ่่ายงาน รวมทั้้�งความเสี่่�ยง
ด้้านการทุุจริ ิตและคอร์์รััปชั่่�น ที่่�อาจกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุป
ุ ระสงค์์ไว้้
อย่่างครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร และจััดระดัับความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญตามผล
� ในแต่่ละกระบวนการทางธุุรกิิจเพื่่�อกำำ�หนด
กระทบและโอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้น
แผนงานการบริ ิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อหามาตรการในการดููแลได้้อย่่างเพีียง
พอเหมาะสม รวมทั้้�งมีีการทบทวนปััจจััยเสี่่�ยงที่่�มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งจาก
ภายนอกและภายในที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

3) การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน

บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยได้้กำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานของบริ ิษััทฯ ให้้เป็็นไปอย่่างมีี
ระบบและมีีประสิิทธิิภาพ สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�ตั้้ง�
ไว้้ มีีมาตรการควบคุุมที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่บรรลุุวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์ของ
องค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ เลืือกและพััฒนากิิจกรรมการควบคุุม
ทั่่�วไปด้้วยระบบเทคโนโลยีี เพื่่� อช่่วยสนัั บ สนุุ น การบรรลุุวัั ตถุุป ระสงค์์
องค์์กร จััดให้้มีีกิิจกรรมการควบคุุมผ่่านทางนโยบาย ซึ่่�งได้้กำำ�หนดสิ่่�งที่่�
� สามารถนำำ�
คาดหวัังและขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั เิ พื่่�อให้้นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้น
ไปสู่่�การปฏิิบัติ
ั ไิ ด้้ มีีการจััดทำำ�คู่่มื
� อ
ื อำำ�นาจดำำ�เนิินการเพื่่�อกำำ�หนดขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่�และวงเงิินอำำ�นาจอนุุมัติ
ั ข
ิ องฝ่่ายบริ ิหารในแต่่ละระดัับอย่่าง

ชััดเจนและเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการทบทวนคู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ
และคู่่�มืือ/ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานให้้เหมาะสมกัับโครงสร้้างองค์์กรและ
การปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน รวมทั้้�งมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในดำำ�เนิิน
� ใจว่่าการ
การสอบทานผลการปฏิิบัติ
ั งิ านต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่น
ปฏิิบัติ
ั งิ านมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม และการปฏิิบัติ
ั ิ
งานมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการนำำ�ระบบสารสนเทศมาใช้้ในการปฏิิบัติ
ั งิ าน
เพื่่�อช่่วยให้้การปฏิิบััติิงานมีีความรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล

บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบสารสนเทศและ
การสื่่�อสารข้้อมููล ได้้จัด
ั ให้้มีรี ะบบข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างเพีียงพอ
ส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีก
ี ารพััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่การจััดหา
ข้้อมููลทั้้�งจากภายในและภายนอกอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง ทัันเวลาและมีี
คุุณภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้การควบคุุมภายในสามารถดำำ�เนิินไปได้้ตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ มีีการปฏิิบัติ
ั งิ านให้้บรรลุุวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์และมีีการจััดทำำ�รายงาน
ข้้อมููลของหน่่วยงานต่่างๆ เสนอผู้้�บริ ิหารเพื่่�อใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
โดยได้้นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััย และมีีประสิิทธิิภาพ โดย
การจััดทำำ�รายงานเชิิงวิ ิเคราะห์์เปรี ียบเทีียบหลัักการและเหตุุผล พร้้อม
เอกสารประกอบข้้อเท็็จจริ ิง รายงานทางบััญชีีและการเงิิน มีีการจััดเก็็บ
เอกสารประกอบการบัันทึึกบััญชีีไว้้อย่่างครบถ้้วน เพื่่�อความโปร่่งใสและ
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงมีีการดููแลรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลในส่่วนต่่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้พิิจารณาร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีี ฝ่่ายตรวจสอบภายใน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับการจััดทำำ�
งบการเงิินของบริ ิษัั ทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจว่่า
บริ ิษัั ทฯ ปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและเหมาะสมกัับ
ลัักษณะธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเหมาะสมและ
มีีการประชุุมเพิ่่�มเติิมในวาระที่่�สมควร
การสื่่� อ สารข้้ อ มูู ล มีี ก ารจัั ด ช่่องทางการสื่่� อ สารที่่� มีี ค วาม
เหมาะสม เพื่่�อสื่่�อสารหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งเรื่่�องต่่างๆ ให้้
พนัักงานรัับทราบ การกำำ�หนดช่่องทางที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับการแจ้้งเบาะแส
หรื ือร้้ องเรี ียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริ ิตและคอร์์ รััปชั่่�น มีีการสื่่�อสารระหว่่าง
หน่่วยงานภายในบริ ิษัั ทและกัับบุุคคลภายนอกเกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�อาจ
มีีผลกระทบต่่อการควบคุุมภายในรวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดนโยบายความ
ปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศและการใช้้ข้้อมููล และจััดให้้มีีช่่อง
ทางการสื่่�อสารที่่�ผู้้�รัับข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรสามารถเข้้า
ถึึงข้้อมููลได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว
	ทั้้�งนี้้�บริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อยได้้มอบหมายให้้เลขานุุการบริ ิษัั ท
ดููแลรัับผิิดชอบในการจััดเตรี ียมข้้อมููลและเอกสารประกอบการประชุุม
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม รวมทั้้�งบัันทึึกสรุุ ปความคิิดเห็็นและมติิของที่่�
ประชุุมไว้้อย่่างชััดเจนในรายงานการประชุุมของคณะกรรมการบริ ิษัั ท
ทุุกครั้้�ง

5) ระบบการติิดตาม

บริ ิษัั ท และบริ ิษัั ท ย่่อยได้้ มีี ก ารติิ ด ตามผลการปฏิิ บัั ติิ ง านว่่า
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ และมีีระบบการติิดตามการปฏิิบััติิงานเป็็น
ลำำ�ดับ
ั ชั้้�น ตั้้�งแต่่คณะกรรมการบริ ิษััท และคณะผู้้�บริ ิหาร เพื่่�อติิดตามเป้้า
หมายและกำำ�กัับการดำำ�เนิินการตามแผนกลยุุทธ์์ แผนงานและโครงการ
ที่่�อยู่่�ในแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีี พร้้อมทั้้�งแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และปรัับ
แผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดย
เปรี ียบเทีียบผลงานจริ ิงกัับประมาณการ ในกรณีีที่่�ผลการดำำ�เนิินงาน
จริ ิงมีีความแตกต่่างจากประมาณการก็็จะให้้แต่่ละหน่่วยงานวิ ิเคราะห์์
� ำ�ให้้เกิิดผลแตกต่่างเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางปรัับปรุุงการดำำ�เนิิน
หาสาเหตุุที่่ทำ
งานให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยให้้ผู้้�รัับผิิดชอบนำำ�เสนอรายงาน เพื่่�อ

ทบทวนการปฏิิบััติิงานและการวิ ิเคราะห์์สาเหตุุ ตลอดจนร่่วมพิิจารณา
เพื่่�ออนุุมััติิแผนการแก้้ไขปััญหา พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดระยะเวลาการติิดตาม
ผลไว้้โดยชััดเจน มีีการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงหรื ือรายการที่่�มีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้

9.1.2) ระบบการควบคุุมภายในของบริ ิษััทฯ และบริ ิษััท 9.1.5) แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการแต่่งตั้้�ง และโยกย้้าย
ย่่อย สรุุปได้้ว่่าไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ิษัั ท จัั ด ให้้ มีี ร ะบบการประเมิิ น และติิ ด ตาม
ผลระบบการควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน เช่่น ด้้านบััญชีีและ
การเงิิน การปฏิิบััติิงาน การปฏิิบััติิตามกฎหมาย / กฎระเบีียบ การดููแล
ทรััพย์์สิิน และเรื่่�องทุุจริ ิต ที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อรี ีบดำำ�เนิิน
การแก้้ไขอย่่างทัันท่่วงทีี และจััดให้้มีีการตรวจสอบการปฏิิบััติต
ิ ามระบบ
การควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการควบคุุมภายใน
ยัั ง ดำำ� เนิิ น ไปอย่่างครบถ้้ ว น เหมาะสม มีี ก ารประเมิิ น และสื่่� อ สารข้้ อ
บกพร่่องของการควบคุุมภายในอย่่างทัันเวลาต่่อบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบ
ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�บริ ิหารระดัับสููงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดย
ผู้้�รัับผิิดชอบในฝ่่ายงานรัับผิิดชอบในการดููแลการปฏิิบััติิตามระบบการ
ควบคุุมภายใน

9.1.3) ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบดูู แ ลสอบทานระบบการควบคุุ ม
ภายใน ผ่่านงานตรวจสอบภายใน ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้มีีการตรวจสอบ
ติิดตาม และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามมาตรฐานสำำ�หรัับการปฏิิบััติิ
งานวิ ิชาชีีพการตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบหรื ือสอบทานได้้รัับการปรัับปรุุงแก้้ไขอย่่างเหมาะสมทัันท่่วงทีี
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการบริ ิษััท
โดยเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อยมีีความ
เพีียงพอและเหมาะสม

9.1.4) ความเห็็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่่องานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ ง านตรวจสอบ
ภายในทำำ�หน้้าที่่�ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และให้้คำำ�ปรึ ึกษาได้้อย่่างอิิสระ

เที่่�ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมิินความเพีียงพอของระบบการ
ควบคุุมภายใน รวมทั้้�งการติิดตามผลการปรัั บปรุุ งแก้้ไขกระบวนการ
ปฏิิบััติิงานให้้เหมาะสม ครอบคลุุมกระบวนการทำำ�งานของบริ ิษััทฯ และ
บริ ิษัั ทย่่อย และรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการดำำ� เนิิ น งานของบริ ิษัั ท ฯ มีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ พีี ย งพอ
เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�กัับการบริ ิหารความเสี่่�ยง ให้้อยู่่�
ในระดัับที่่�บริ ิษััทฯ ยอมรัับได้้ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริ ิษััทฯ
โดยมอบหมายให้้คุณ
ุ พรต เจีียมสุุวรรณ ตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการงานตรวจ
สอบภายใน เป็็นผู้้�รัั บผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบ
ภายในของบริ ิษัั ทฯ ซึ่่�งได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิ แล้้วเห็็นว่่ามีีความเหมาะ
สมเพีียงพอกัับการปฏิิบัติ
ั หน้
ิ า้ ที่่�ดังั กล่่าว เนื่่�องจากมีีความเป็็นอิิสระ และ

การพิิจารณา แต่่งตั้้�ง หรื ือ โยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้า
หน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ิษััทจะต้้องผ่่านการเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้�หน่่วยงานตรวจสอบภายในได้้ปฏิิบััติิงานให้้
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานวิ ิชาชีีพการตรวจสอบ
ภายใน โดยกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินตนเอง ตามมาตรฐานวิ ิชาชีีพฯ และ
การประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อใช้้ประเมิินผลคุุณภาพ
งานตรวจสอบของผู้้�ตรวจสอบภายใน เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการปฏิิบัติ
ั ิ
งานของงานตรวจสอบภายในให้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอย่่างต่่อ
เนื่่�อง ทำำ�ให้้ทราบถึึงสถานภาพและผลการปฏิิบัติ
ั งิ านที่่�เป็็นอยู่่�อย่่างแท้้จริ ิง
เพื่่�อใช้้ในการวิ ิเคราะห์์ปััญหา อุุปสรรค และข้้อจำำ�กััดต่่างๆ ในการปฏิิบััติิ
งานของตนเองอย่่างเหมาะสมซึ่่�งสอดคล้้องกัับการพััฒนาผู้้�ตรวจสอบ
ภายในให้้มีทั
ี ก
ั ษะความรู้้� และความสามารถในระดัับมาตรฐานสากล เพื่่�อ
ให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยส่่งเสริ ิม
และสนัับสนุุนให้้มีีการฝึึกอบรมทั้้�งความรู้้�ด้้านวิ ิชาชีีพตรวจสอบภายใน

9.2) รายการระหว่่างกััน
รายละเอีี ย ดข้้ อ มูู ล ของรายการระหว่่างกัั น ระหว่่างบริ ิษัั ท ฯ
บริ ิษัั ทย่่อย และบริ ิษัั ทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันได้้แสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินของบริ ิษัั ทฯ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ิษัั ทฯ ได้้สอบทานรายการระหว่่างกััน
ของบริ ิษััทฯ แล้้วมีีความเห็็นว่่ารายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ตามข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มีีหลัักฐานการทำำ�รายการครบถ้้วน
ตลอดจนมีีการเปิิดเผยในงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งนี้้� ได้้เปิิดเผยราย
ละเอีียดรายการระหว่่างกััน 3 ปีีย้้อนหลัังไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริ ิษััทฯ

9.2.1) ข้้ อ มูู ล รายการระหว่่ า งกัั น กัั บ บุุ ค คลที่่� อ าจมีี
ความขััดแย้้ง

ในปีี 2564 บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อย มีีรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิด
� จากการประกอบธุุรกิิจตามปกติิกับ
ขึ้้น
ั บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ดัังต่่อไปนี้้�

มีีประสบการณ์์ในการปฎิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายในในธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้องและเคยเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจ
สอบภายในตามที่่�ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ความสััมพัันธ์์

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 23.65 ในบริ ิษััทฯ

บริ ิษััท เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 18.70
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด

บริ ิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ในปีี 2564 ดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
บจก. เชษฐโชติิ

นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 6.30 ในบริ ิษััท
เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด และเป็็นคู่่�สมรสของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
ซึ่่�งเป็็นกรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ลัักษณะความสััมพัันธ์์
กรรมการและ
ผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
(ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็น
และสมเหตุุสมผล

183.46

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีความเห็็นว่่าอััตราค่่าเช่่า
และค่่าบริ ิการส่่วนกลาง
ที่่�คิิดระหว่่างกัันมีีความ
เหมาะสมและเป็็นไปตาม
ราคาตลาด โดยราคาดััง
กล่่าวมาจากราคาเฉลี่่�ยของ

ค่่าเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน
ค่่าบริ ิการส่่วนกลาง
และค่่าสาธารณููปโภค
ซึ่่�งมีีระยะเวลาไม่่เกิิน
3 ปีี

นายสุุวััฒน์์ เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 14.35
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด และเป็็นน้้องชายของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

ผู้้�ประเมิิน ราคาทรััพย์์สิิน
อิิสระที่่�ได้้รัับความเห็็น
ชอบจากสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
จำำ�นวน 3 ราย

นางสาวมาลีี เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 14.50
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด และเป็็นพี่่�สาวของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
บริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น โดยถืือหุ้้�นทางอ้้อมใน
บริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด ร้้อยละ 50.00 ซึ่่�งรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสด้้วย
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด ซึ่่�งบริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 60.00 ในบริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด
นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการ ในบริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด
และเป็็นคู่่�สมรสของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30.00
ในบริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด และถืือหุ้้�นร้้อยละ 0.01 ในบริ ิษััทฯ และเป็็นบุุตร
ชายของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 10.00
ในบริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิปจำำ�กััด และเป็็นบุุตรชายของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

บริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 25.00
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด
นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 25.00
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด และเป็็นคู่่�สมรสของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 25.00
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด และถืือหุ้้�นร้้อยละ 0.062 ในบริ ิษััทฯ และเป็็นบุุตร
ชายของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์� เป็็นกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น ถืือหุ้้�นร้้อยละ 25.00
ในบริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด และเป็็นบุุตรชายของนายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

หมายเหตุุ	สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในบริ ิษััทฯ เป็็นข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
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หมายเหตุุ รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นได้้มีีการอนุุมััติิรายการและเปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนแล้้ว

การซื้้�อทรััพย์์สิินถาวร
-ไม่่มีีการค้ำำ��ประกััน
-ไม่่มีี-

9.2.2) ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการระหว่่างกััน

� นั้้�นมีีความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดของบริ ิษััทฯ ซึ่่�งในปีี
รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้น
� กัับบริ ิษััทย่่อย และกัับบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยมีีรายการหลััก ได้้แก่่ การเช่่าอาคารเพื่่�อใช้้
2564 ที่่�ผ่่านมา บริ ิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้น
เป็็นอาคารสำำ�นัักงาน หรื ือเพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และรายการค้ำำ��ประกัันซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ดำำ�เนิินตามธุุรกิิจปกติิ ไม่่มีีเงื่่�อนไขพิิเศษ และไม่่มีีการถ่่ายเท
ผลประโยชน์์ระหว่่างบริ ิษััทฯ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�หนดราคา อััตราค่่าธรรมเนีียม และ/หรื ือ อััตราดอกเบี้้�ย เป็็นการกำำ�หนดตามราคาที่่�สอดคล้้อง
� ามารถเปรี ียบเทีียบได้้กับ
กัับอััตราปกติิที่่ส
ั การทำำ�รายการกัับบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินประจำำ�
ปีี 2564 แล้้ว
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ิษัั ทฯ ได้้สอบทานรายการระหว่่างกัันของบริ ิษัั ทฯ และบริ ิษัั ทย่่อย และกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
อัันได้้แก่่ การเช่่าอาคาร รายการซื้้�อขายสิินค้้าหรื ือทรััพย์์สิิน ค่่าลิิขสิิทธิ์์� การรัับจ้้างผลิิต งานคอนเสิิร์์ตและกิิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา
ค่่าบริ ิการ และดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ฯลฯ
	ซึ่่�งได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 แล้้ว มีีความเห็็นว่่า รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�ดำำ�เนิินตามธุุรกิิจปกติิ
มีีความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของบริ ิษััทฯ

9.2.3) มาตรการหรื ือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน

บริ ิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการพิิจารณารายการต่่างๆ โดยจััดมาตรการอนุุมัติ
ั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ ประกาศจากสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการ

กำำ�กัับหลัักทรัั พย์์และตลาดหลัักทรัั พย์์ และตลาดหลัักทรัั พย์์แห่่งประเทศไทยอย่่างเคร่่งครัั ด โดยรายการระหว่่างกัันนั้้�นต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ความจำำ�เป็็น ความสมเหตุุสมผล และเป็็นการดำำ�เนิินการเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริ ิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นไปในราคาและเงื่่�อนไขที่่�ไม่่แตกต่่างกัับ
รายการที่่�มีีกัับบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน และในกรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกััน ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริ ิษัั ท รวมถึึงที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ส่่วนการลงมติิหากมีีกรรมการหรื ือผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในรายการ
ดัังกล่่าว จะไม่่เข้้าร่่วมและไม่่มีีสิิทธิ์์�ในการออกเสีียงในวาระนั้้�นๆ เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมอภิิปรายและลงมติิด้้วยความอิิสระ
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9.2.4) นโยบายหรื ือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกััน
รวมทั้้�งการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์ใ์ นอนาคต
บริ ิษัั ทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง รายการ
ระหว่่างกััน และการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ ให้้เป็็นไปตามกรอบ
จริ ิยธรรมที่่�ดีี ระเบีียบปฏิิบััติิ กระบวนการในการพิิจารณา ขั้้�นตอนการ
อนุุมััติิรายการ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักการ เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปของธุุรกิิจ
ที่่�ได้้กระทำำ�อย่่างยุุติิธรรม ตามราคาตลาด รวมทั้้�งเป็็นราคาเดีียวกัับ
การทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก ตลอดจนการเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ ให้้
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติ
ั ข
ิ องบริ ิษััทจดทะเบีียน
ในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546

9.2.5) แนวโน้้มการทำำ�รายการในอนาคต	

บริ ษั
ิ ั ท ฯ ยัั ง คงมีี แ นวโน้้ ม ในการทำำ� รายการในอนาคตกัั บ
บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันต่่อไป เช่่น การเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน ซึ่่�งเป็็นไปตาม
ขั้้�นตอนโดยคำำ�นึึงถึึงความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการ อย่่างไรก็็ตาม
บริ ิษััทฯ ไม่่มีีนโยบายที่่�จะทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�อาจขััดแย้้งกััน ยกเว้้นใน
� ริ ิษััทฯ เห็็นว่่าจะได้้รัับผลตอบแทนสููงสุุดของบริ ิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ
กรณีีที่่บ
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ส่่วนที่่�
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3

งบการเงิิน
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การตัดจาหน่ ายต้นทุนการผลิ ตละคร

งบการเงินที่ตรวจสอบ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและตรวจสอบวิธกี ารตัดจาหน่ายต้นทุนการ
เฉพาะกิจการข้อ 4.11 ก) เรื่อง ต้นทุนการผลิตละคร และ ผลิตละครโดย
ข้อ 20 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ)
 ประเมินความเหมาะสมของดุลยพินิจที่ฝ่ ายบริหารใช้ใ นการ
แบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครกับสัดส่วนของการใช้งานที่ทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั มียอดคงเหลือ
ให้เกิดรายได้จากการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง และรายได้
ต้นทุ นการผลิตละครและภาพยนตร์ สุทธิจ านวน 737.41
จากการขายลิขสิทธิ ์ละคร
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.73 ของสินทรัพย์รวม
ในงบการเงิน รวม ต้นทุ นการผลิตละครแสดงมูลค่ า ตาม
ราคาทุ นหักค่าตัดจ าหน่ ายสะสม ซึ่ง วิธีก ารตัด จ าหน่ า ย  ประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารคาดการณ์ท่ีเกี่ยวกับ การ
ตัดจาหน่ ายตามรูปแบบที่คาดการณ์ ของการใช้สินทรัพย์
ประมาณการจานวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง
เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
โดยเทียบกับแผนการออกอากาศ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสา หรับปี ส้น
ิ สุด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส
่ี าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ฝ่ ายบริห ารแบ่ ง สัด ส่ ว นต้ น ทุ น การผลิต ละครออกเป็ น  ประเมินความถูกต้องของแผนการออกอากาศละครที่นามาใช้
2 ส่วนกล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตัด
คานวณการตัดจาหน่ ายต้นทุนการผลิตละครโดยเปรียบเทียบ
จ าหน่ า ยตามจ านวนตอนในแต่ ล ะครัง้ ที่ ค าดการณ์ ว่ า
กับจานวนตอนทีอ่ อกอากาศจริงของละครเรื่องนัน้
จะออกอากาศทางโทรทัศน์ ส่วนทีเ่ หลือของต้นทุนการผลิต
ละครจะตัดจาหน่ ายด้วยวิธเี ส้นตรงตามจานวนปี ท่คี าดว่า  ประเมินความเหมาะสมอายุของละครที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมี
จะขายลิขสิทธิ ์ละครได้หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์
การใช้งานทีเ่ กิดขึน้ จากการขายลิขสิทธิ ์ละคร

เสนอผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) (บริษทั ) และ
บริษทั ย่อย (กลุ่มบริษทั ) และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดาเนินงานรวมและ
ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริษทั และบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจ าหน่ า ยต้นทุ นการผลิต
ละครในส่ วนที่ต ัดจ าหน่ ายตามจ านวนตอนในแต่ ล ะครัง้
ที่คาดการณ์ ว่ าจะออกอากาศทางโทรทั ศน์ และส่ วนที่ ต ัด
จ าหน่ ายด้ ว ยวิธีเ ส้ น ตรงตามจ านวนปี ที่ ค าดว่ า จะขาย
ลิขสิทธิ ์ละครได้หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจาก
การประมาณวิธีตดั จาหน่ ายในส่วนนี้ เกี่ยวข้อ งกับการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร

 ทดสอบการค านวณ เพื่ อ ประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของการ

คานวณการตัดจาหน่ายต้นทุนการผลิตละคร
ข้า พเจ้า พิจ ารณาแล้ ว ว่า ข้อ สมมติฐ านและข้อ มูล ที่ฝ่ ายบริห าร
ใช้ในการประมาณการตัดจาหน่ ายต้นทุ น การผลิตละครมีค วาม
สมเหตุสมผลตามหลักฐานที่สนับสนุ น จากวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

การปันส่วนราคาซื้อในการซื้อธุรกิ จ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณค่าเผื่อสินค้า
ข้อ 8 จ) เรื่อง การประมานการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ และ คงเหลือโดย
ข้อ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
 ประเมินวิธกี ารทีฝ่ ่ ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและล้าสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าพบว่านโยบายการบัญชี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 กลุ่ ม บริ ษ ั ท มี สิ น ค้ า
มีความสม่าเสมอกับปี ทผ่ี า่ นมา
คงเหลือ (สุทธิ) จานวน 336.63 ล้านบาท ภายหลังการรับรู้
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยจานวน 35.04 ล้านบาท  ประเมินความสมเหตุสมผลและสอบถามผูบ้ ริหารเชิงทดสอบ
ซึง่ สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) คิดเป็ นร้อยละ 5.81 ของสินทรัพย์
ในข้อสมมติฐานซึง่ ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
รวมในงบการเงินรวม
และล้าสมัย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และอายุ
ของสินค้าคงเหลือ รวมถึงการวิเคราะห์อตั ราการหมุนเวียน
ฝ่ ายบริห ารให้ค วามส าคัญ กับ การประเมิน ค่า เผื่อ สิน ค้า
ของสินค้าคงเหลือ
เสื่อมสภาพและล้าสมัย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงกาหนดข้อสมมติฐาน  ทดสอบความน่ าเชื่อ ถือ ของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณการค่าเผื่อ สินค้าเสื่อ มสภาพและล้ า สมัย
ที่คงค้างตามหลักเกณฑ์ท่ี ฝ่ ายบริหารก าหนดและตรวจสอบ
ในเป็ นอัต ราร้อ ยละในแต่ ล ะช่ ว งอายุ ค งค้า งของสิ น ค้ า
รายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสาร
แต่ละกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูล การเคลื่อ นไหว
ประกอบรายการ
สิน ค้า รวมถึง การเสื่อ มสภาพที่ เ กิด ขึ้น ในอดีต และอายุ  ทดสอบการค านวณค่าเผื่อสินค้าเสื่อ มสภาพและล้ าสมัยที่
คงเหลือของสินค้า
ประมาณการจากข้อสมมติฐานของฝ่ ายบริหารและเปรียบเทียบ
ผลการคานวณกับยอดประมาณการทีฝ่ ่ ายบริหารคานวณได้
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจในการประมาณค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
เนื่ อ งจากสินค้าคงเหลือ มีมูลค่าเป็ นจานวนที่ม ีสาระส าคัญ
การประมาณการค่ า เผื่อ สิน ค้ า เสื่อ มสภาพและล้ า สมัย มี ค วาม
และเป็ นรายการประมาณ การที่ อ าศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ และ
สมเหตุสมผลตามหลักฐานที่สนับสนุ น จากวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว
ประสบการณ์ของผู้บริหาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ จึง ขึ้น อยู่ก ับ ดุ ล ยพินิ จ และความน่ า เชื่อ ถือ ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นามาใช้ในการพิจารณาบันทึ กค่า เผื่อ
สินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 เรื่องเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า และข้อ 37 เรื่องการซือ้ ธุรกิจ
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ในวัน ที่ 1 มีน าคม พ.ศ. 2564 กลุ่ มบริษ ัทได้ลงทุ นในหุ้ น
สามัญของบริษทั เชษฐ เอเชีย จากัด และ บริษทั ย่อยในอัตรา
ร้อ ยละ 35 ของหุ้น สามัญ ทัง้ หมด ซึ่ง ได้จ ัด ประเภทเป็ น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ได้ล งทุ น ในหุ้น สามัญ ของ บริษ ัท โฟร์ท แอปเปิ้ ล จ ากัด
ในสัด ส่ ว นและร้อ ยละ 70 ของจ านวนหุ้น สามัญ ทัง้ หมด
และได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กลุ่มบริษทั เสร็จสิน้ การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ร ะบุ ไ ด้ท่ีไ ด้ม าจากซื้อ บริษ ัท เชษฐ เอเชีย จ ากัด และ
บริษทั ย่อย ณ วันทีซ่ อ้ื โดยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ ร ะบุ ไ ด้ ม ีมู ล ค่ า เท่ า กับ 830.84 ล้ า นบาท ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.20 ล้านบาท
เงิน ลงทุ น ในสิน เชื่อ จากการซื้อ ลู ก หนี้ 583.18 ล้ า นบาท
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ 247.52 ล้านบาท ที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ - สุทธิ 313.75 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัด บัญ ชี 119.02 ล้า นบาท และเงิน กู้ยืม ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 273.31 ล้านบาท ทัง้ นี้สงิ่ ตอบแทนทัง้ หมด
ที่บ ริษ ัท โอนให้ ประกอบด้ว ย เงิน สด 920.00 ล้ า นบาท
โดยผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาทาให้เกิดค่าความนิยมจานวน
629.21 ล้านบาท

วิ ธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการที่
ผู้ บ ริ ห ารประเมิ น การซื้ อ ธุ ร กิ จ และวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา


พิจารณาการประเมินรายการซือ้ ธุรกิจทีจ่ ดั ทาโดยผูบ้ ริหาร
ว่า รายการดัง กล่ า วถือ เป็ น ร่ ว มมือ ธุ ร กิจ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีของข้าพเจ้า
ในการพิจารณารายการดังกล่าว



อ่านสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษทั เชษฐ เอเชีย จากัด
และบริษทั ย่อย และบริษทั โฟร์ท แอปเปิ้ ล จากัด รวมถึง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุ มตั ิให้บริษทั เข้าทารายการ
ซือ้ ธุรกิจเพื่อทาความเข้าใจในรายการทีเ่ กิด



ประเมินการมีอานาจควบคุมตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม



ประเมิน ความเหมาะสมของการระบุ สิน ทรัพ ย์ท่ีร ะบุ ไ ด้
ทีไ่ ด้มาและหนี้สนิ ทีไ่ ด้รบั มา ณ วันซือ้ ธุรกิจรวมถึงประเมิน
ขั ้น ตอนการก า หนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ของ สิ น ท รั พ ย์
ทีร่ ะบุได้ทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
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วิ ธีการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ

การปันส่วนราคาซื้อในการซื้อธุรกิ จ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาจากซื้อบริษทั
โฟร์ท แอปเปิ้ ล จากัด ณ วันที่ซ้อื โดยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้สทุ ธิคดิ เป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 70
มูลค่าเท่ากับ 1.77 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 8.00 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า
และลู ก หนี้ อ่ืน (สุ ท ธิ) 3.82.ล้ า นบาท เจ้า หนี้ ก ารค้า และ
เจ้าหนี้อ่นื 7.62 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 2.40 ล้านบาท ทัง้ นี้ สิ่งตอบแทนทัง้ หมดที่บ ริษ ัท
โอนให้ ประกอบด้วย เงินสด 13.00 ล้านบาท โดยผลต่าง
ระหว่างสิง่ ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทีร่ ะบุได้ทไ่ี ด้มาทาให้เกิดค่าความนิยมจานวน 11.23 ล้านบาท
ข้า พเจ้า ให้ค วามส าคัญ ในเรื่อ งการซื้อ ธุร กิจ เกี่ย วกับ การ
ปั นส่วนราคาซื้อ ในการซื้อ ธุรกิจ และการค านวณหามูล ค่า
ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์สุท ธิท่ีไ ด้ม า ที่เ กิด ขึ้น จากการซื้อ
ธุรกิจ โดยใช้วธิ คี ดิ ลดกระแสเงินสดต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริหาร วิธกี าร
วัดมูลค่า รวมถึงข้อมูลและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ
นัน้ มีผ ลกระทบต่ อ มูล ค่า ยุติธ รรม ข้อ สมมติฐ านที่ส าคัญ
เช่น ผลการดาเนินงานในอนาคต อัตราคิดลด







ทดสอบการระบุและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์
สุทธิท่ไี ด้มาที่ระบุได้ท่กี ลุ่มบริษทั ได้รบั มาจากการซื้อธุรกิจ
และประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
วัดมูลค่า เช่น ความเป็ นไปได้ของผลการดาเนินงานของ
กิจการในอนาคต อัตราคิดลด และสอบถามผู้บริหารใน
เชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณโดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตประกอบกับข้อมูลจากแหล่ง
ภายนอก
ทดสอบการค านวณค่า ความนิ ยมที่เ กิดขึ้น จากการรวม
ธุรกิจ ซึ่งเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่จ่า ยซื้อ
ทัง้ หมดกับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มาที่ระบุได้
ประเมิน ความเพีย งพอของการเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ข้า พเจ้า พิจ ารณาแล้ว ว่า ข้อ สมมติฐ านที่ส าคัญ ที่ผู้บ ริห ารใช้
ในการพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มามีความ
สมเหตุสมผลตามหลักฐานทีไ่ ด้รบั

กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุ่มบริษทั และบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และบริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ ที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อ มูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเ สี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั และบริษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่กี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ


ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อ ข้าพเจ้าได้อ่า นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุป ได้ว่ามีการแสดงข้อ มูลที่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอันเป็ น สาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่ นอนที่ม ีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อ สังเกตถึง การ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อ สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญ ชี ท่ีได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริษทั และบริษทั ต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มกี ารนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
 ได้รบ
ั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อ มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือ กิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรา ยงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ค วรสื่อ สารเรื่องดัง กล่า วในรายงานของข้า พเจ้าเพราะการกระท าดัง กล่า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

141,246,307

200,100,593

16,858,368

42,996,478

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื (สุทธิ)

10

553,301,561

711,408,947

558,255,683

548,961,895

38 ง)

-

-

1,007,700,000

1,034,700,000

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

12

336,634,019

228,725,881

972,024

115,780

ภาษีมลู ค่าเพิม่ (สุทธิ)

26

52,578,115

24,610,076

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

13

7,350,697

8,684,428

617,548

677,049

1,091,110,699

1,173,529,925

1,584,403,623

1,627,451,202

29,908,941

10,000,000

1,500,626,572

532,485,044

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (สุทธิ)

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ตามสัญญาไม่หมุนเวียน

10.1

29,908,941

10,000,000

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (สุทธิ)

14

-

-

เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (สุทธิ)

15

1,063,390,151

3,992,546

25,989,461

-

อุปกรณ์ (สุทธิ)

16

566,614,299

641,880,556

432,813,146

487,484,726

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ)

17

411,007,815

471,486,947

205,625,635

237,829,068

ค่าความนิยม

18

11,233,358

-

-

-

19

526,692,573

598,720,594

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ)

20

1,803,845,464

1,314,037,630

90,808,161

110,316,228

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย (สุทธิ)

21

38,817,745

156,404,476

4,733,664

25,522,031

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

22

239,452,209

123,568,442

85,520,303

85,872,673

21,137,991

22,868,498

7,366,889

9,796,516

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,712,100,546

3,342,959,689

2,383,392,772

1,499,306,286

รวมสิ นทรัพย์

5,803,211,245

4,516,489,614

3,967,796,395

3,126,757,488

ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ)

สง่า โชคนิ ติสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
7

กรรมการ ____________________________________________

กรรมการ _____________________________________________

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

226

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

227

บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

หนี้ สินหมุนเวียน

ส่วนของเจ้าของ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื

23

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

882,455,041

1,016,085,502

91,557,453

114,177,323

12,583,938

23,429,564

3,291,488

10,702,736

หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี (สุทธิ)

45,533,353

42,197,064

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

25

995,000,000

540,000,000

490,000,000

350,000,000

หุน้ สามัญ 1,161,997,216 หุน้

38 จ)

-

-

24,327,125

255,327,125

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

27

120,000,000

80,000,000

-

-

26

60,198,411

36,883,597

36,328,717

33,307,694

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

15,182,178

21,563,289

-

13,009,535

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย

19,691,284

11,545,413

3,045,639

2,800,596

1,137,921

977,571

1,137,919

977,571

2,198,034,401

1,813,795,956

695,221,694

822,499,644

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (สุทธิ)

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

29.1

24

302,491,838

366,745,952

152,239,735

185,698,983

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)

27

952,203,819

156,085,000

916,118,819

-

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

22

47,807,034

9,897

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

28

159,154,118

170,653,648

84,117,983

100,858,435

5,291,697

5,088,170

2,388,752

2,296,877

62,363

42,363

40,000

20,000

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

1,467,010,869

698,625,030

1,154,905,289

288,874,295

รวมหนี้ สิน

3,665,045,270

2,512,420,986

1,850,126,983

1,111,373,939

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,163,996,212

1,163,996,212
1,161,997,216

1,161,997,216

ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 972,496,946 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รบั ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท

972,496,946

972,496,946

972,496,946

972,496,946

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

29.1

322,107,225

322,107,225

322,107,225

322,107,225

หุน้ สามัญซือ้ คืน

29.4

(160,158,220)

(160,158,220)

(160,158,220)

(160,158,220)

จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย

31

120,327,052

120,327,052

120,327,052

120,327,052

จัดสรรแล้ว - สารองหุน้ สามัญซือ้ คืน

29.4

160,158,220

160,158,220

160,158,220

160,158,220

722,721,127

587,007,031

702,738,189

600,452,326

2,137,652,350

2,001,938,254

2,117,669,412

2,015,383,549

513,625

2,130,374

รวมส่วนของเจ้าของ

2,138,165,975

2,004,068,628

2,117,669,412

2,015,383,549

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

5,803,211,245

4,516,489,614

3,967,796,395

3,126,757,488

กาไรสะสม

ยังไม่ได้จดั สรร

หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า (สุทธิ)

ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน

พ.ศ. 2564

หุน้ สามัญ 1,163,996,212 หุน้
83,311,020

ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน

91,785,628

เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

228

ทุนเรือนหุน้

24

เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

-

-

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

229

บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้จากการขาย

2,263,915,067

2,381,378,687

-

-

รายได้จากการให้บริการ

1,308,918,323

1,392,785,020

702,619,072

844,008,448

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่

รวมรายได้จากการขายและการให้บริ การ

3,572,833,390

3,774,163,707

702,619,072

844,008,448

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

ต้นทุนขาย

(867,996,578)

(801,666,768)

-

-

ต้นทุนการให้บริการ

(936,172,954)

(966,995,535)

(545,377,479)

(542,137,541)

รวมต้นทุนขายและการให้บริ การ

(1,804,169,532)

(1,768,662,303)

(545,377,479)

(542,137,541)

กาไรขัน้ ต้น

1,768,663,858

2,005,501,404

157,241,593

301,870,907

16,754,745

16,903,778

84,724,945

44,985,735

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

1,785,418,603

2,022,405,182

241,966,538

346,856,642

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(834,513,659)

(585,774,737)

(2,036,181)

(6,305,844)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(841,997,053)

(730,845,510)

(86,426,014)

(90,326,166)

หมายเหตุ

รายได้อ่นื

32

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนของ
-

-

(1,804,123)

(4,126,899)

(873,705)

(1,849,596)

34

(59,056,473)

(36,111,312)

(39,938,703)

(18,699,597)

15

82,904,555

-

130,951,850

665,546,724

112,679,236

229,716,331

(5,968,038)

(137,269,081)

(13,653,085)

(42,496,624)

124,983,812

528,277,643

99,026,151

187,219,707

10,453,654

5,914,159

4,074,640

6,349,270

(2,090,731)

(1,182,832)

(814,928)

(1,269,854)

8,362,923

4,731,327

3,259,712

5,079,416

133,346,735

533,008,970

102,285,863

192,299,123

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

-

40,892

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

127,351,173

528,278,160

99,026,151

187,219,707

(2,367,361)

(517)

-

-

124,983,812

528,277,643

99,026,151

187,219,707

135,714,096

533,009,487

102,285,863

192,299,123

(2,367,361)

(517)

-

-

133,346,735

533,008,970

102,285,863

192,299,123

หมายเหตุ

รายได้

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุ้นส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน

36.1

0.1330

0.5505

0.1034

0.1951

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

36.2

0.1330

0.5505

0.1034

0.1951

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

35

กาไรสาหรับปี

(12,699)

-

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

28

ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม (บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนจดทะเบียน

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สารอง

ที่ ออกและ

ส่วนเกิ น

เรียกชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

972,496,946

322,107,225

หุ้นสามัญ

รวมส่วน

ทุนสารอง

หุ้นสามัญ

ซื้อคืน ตามกฎหมาย

ซื้อคืน

จัดสรร

ของบริ ษทั ใหญ่

อานาจควบคุม

รวม

160,158,220

587,007,031

2,001,938,254

2,130,374

2,004,068,628

757,132

757,132

(6,520)

(6,520)

(2,367,361)

124,983,812

(160,158,220)

120,327,052

ยังไม่ได้ ของผู้เป็ นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมจากการซือ้ ธุรกิจ
เงินปั นผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

-

-

-

127,351,173

127,351,173

-

-

-

-

-

8,362,923

8,362,923

722,721,127

2,137,652,350

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ - การวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

972,496,946

322,107,225

(160,158,220)

120,327,052

160,158,220

513,625

8,362,923
2,138,165,975

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม (บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนจดทะเบียน

สารอง

ที่ ออกและ

ส่วนเกิ น

หมายเหตุ เรียกชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

972,495,202

322,087,270

-

19,955

-

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

หุ้นสามัญ

ทุนสารอง

หุ้นสามัญ

ซื้อคืน ตามกฎหมาย

ซื้อคืน

120,327,052

-

รวมส่วน
ยังไม่ได้ ของผู้เป็ นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ ไม่มี
จัดสรร

ของบริ ษทั ใหญ่

อานาจควบคุม

รวม

309,980,034

1,724,889,558

2,132,900

1,727,022,458

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิม่ หุน้ สามัญ

29.1

1,744

หุน้ สามัญซือ้ คืน

29.4

-

-

สารองซือ้ หุน้ คืน

29.4

-

-

-

-

เงินปั นผลจ่าย

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

(160,158,220)

-

-

-

21,699

-

21,699

-

-

-

(160,158,220)

-

(160,158,220)

160,158,220

(160,158,220)

-

-

-

-

(95,824,270)

(95,824,270)

(2,009)

(95,826,279)

-

-

528,278,160

528,278,160

(517)

528,277,643

-

-

4,731,327

4,731,327

587,007,031

2,001,938,254

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ - การวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

972,496,946

322,107,225

(160,158,220)

120,327,052

160,158,220

2,130,374

4,731,327
2,004,068,628

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนจดทะเบียน

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สารอง

ที่ออกและ

ส่วนเกิ น

หุ้นสามัญ

ทุนสารอง

หุ้นสามัญ

ยังไม่ได้

เรียกชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ซื้อคืน

ตามกฎหมาย

ซื้อคืน

จัดสรร

รวม

972,496,946

322,107,225

(160,158,220)

120,327,052

160,158,220

600,452,326

2,015,383,549

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

-

-

-

99,026,151

99,026,151

-

-

-

-

-

3,259,712

3,259,712

702,738,189

2,117,669,412

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น - การวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

972,496,946

322,107,225

(160,158,220)

120,327,052

160,158,220

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนจดทะเบียน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

สารอง

ที่ออกและ

ส่วนเกิ น

หุ้นสามัญ

ทุนสารอง

หุ้นสามัญ

ยังไม่ได้

เรียกชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ซื้อคืน

ตามกฎหมาย

ซื้อคืน

จัดสรร

รวม

972,495,202

322,087,270

-

664,135,693

2,079,045,217

19,955

-

120,327,052

-

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
เพิม่ ทุนสามัญ

29.1

1,744

หุน้ สามัญซือ้ คืน

29.4

-

-

สารองหุน้ สามัญซือ้ คืน

29.4

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

(160,158,220)

-

-

-

21,699

-

-

-

(160,158,220)

160,158,220

(160,158,220)

-

-

(95,824,270)

(95,824,270)

-

-

187,219,707

187,219,707

-

-

5,079,416

5,079,416

600,452,326

2,015,383,549

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ - การวัดมูลค่าใหม่ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

972,496,946

322,107,225

(160,158,220)

120,327,052

160,158,220

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 97 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

130,951,850

665,546,724

112,679,236

229,716,331

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

706,001,912

1,251,939,713

232,565,914

351,267,894

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

142,027,031

(175,945,027)

(29,726,738)

30,028,137

สินค้าคงเหลือ

(134,648,585)

27,758,522

(856,244)

4,031,372

ภาษีมลู ค่าเพิม่

(5,104,887)

(14,112,684)

3,021,023

338,880

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,333,731

(4,090,584)

59,501

1,140,795

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,730,507

(9,772,901)

2,429,627

1,478,383

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

44,281,520

23,216,832

(33,665,356)

(111,260,186)

7,578,475

(549,835)

245,043

(1,030,575)

160,350

12,984,039

(7,250,900)

11,680,307

(90,000)

(205,600)

-

-

20,000

5,000

20,000

(6,393,098)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย

763,290,054

1,111,227,475

166,841,870

281,281,909

รับคืนภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย

117,714,501

35,180,508

25,517,698

34,170,433

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(81,586,501)

(96,280,399)

(31,854,509)

(50,575,316)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

799,418,054

1,050,127,584

160,505,059

264,877,026

247,347

486,508

19,279,731

22,024,860

38 ง)

-

-

(680,000,000)

(471,000,000)

38 ง)

-

-

707,000,000

443,000,000

เงินสดรับจากเงินปั นผล

-

-

57,993,480

16,747,990

เงินสดจ่ายซือ้ อุปกรณ์

(69,420,974)

(242,549,432)

(34,372,183)

(180,823,613)

(949,779,767)

(561,035,614)

(3,745,081)

(25,622,012)

96,729

6,095,701

61,711

7,100,316

หมายเหตุ

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

33

572,912,709

534,112,273

152,296,950

133,369,736

(6,740)

(272,140)

431,816

33,730

26,740,447

2,127,781

-

-

-

183,234

-

-

-

-

(141,528)

400,000

2,473,832

-

(กลับรายการ)ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย

12

ตัดจาหน่ายงานระหว่างทารายการโทรทัศน์
(กลับรายการ)ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

14

(40,892)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
1,339,622

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
5,019

(กาไร)จากการเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า
28

ประมาณการหนี้สนิ ค่ารื้อถอน

(845,520)

(30,963)

(893,449)

(153,643)

-

(5,895)

-

(955,876)

12,808,703

4,474,039

6,665,211

203,527

179,968

91,875

81,240

รายได้เงินปั นผล

32

-

-

(57,993,480)

(16,747,990)

รายได้ดอกเบีย้

32

(247,299)

(486,454)

(19,187,538)

(20,955,242)

ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบีย้ จ่าย
กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย

28

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(82,904,555)

-

59,056,473

36,111,312

39,938,703

18,699,597

706,001,912

1,251,939,713

232,565,914

351,267,894

34

12,699

-

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รับชาระเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลและกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย

14

-

-

(955,000,000)

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ บริษทั ย่อย - สุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา

37

(5,002,806)

-

(13,000,000)

-

เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

15

(950,400,890)

-

-

-

เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมค้า

15

(26,002,160)

-

(26,002,160)

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

1

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

(40,598,342)

(19,433,420)

(29,982,038)

(9,698,349)

(105,407,002)

(116,037,027)

(53,276,629)

(60,234,349)

4,310,000,000

3,376,000,000

2,930,000,000

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จ่ายชาระดอกเบีย้
จ่ายชาระหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

25

6,711,000,000

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

25

(6,256,000,000) (4,220,000,000) (3,236,000,000) (2,900,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

27

920,000,000

-

920,000,000

-

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสาหรับเงินกูร้ ะยะยาว

27

(4,600,000)

-

(4,600,000)

-

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

27

(82,397,955)

(80,000,000)

-

-

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

38 จ)

-

-

229,700,000

182,000,000

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

38 จ)

-

-

(460,700,000)

(23,700,000)

จ่ายเงินปั นผล

30

-

(95,824,270)

-

(95,824,270)

จ่ายชาระเงินซือ้ หุน้ คืน

29.4

-

(160,158,220)

-

(160,158,220)

(2,009)

-

21,699

-

จ่ายเงินปั นผลให้ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

(6,520)

เงินสดรับจากการออกหุน้ เพิม่ ทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

-

21,699

1,141,990,181

(381,433,247)

741,141,333

(137,593,489)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด(ลดลง) สุทธิ

(58,854,286)

(128,308,500)

(26,138,110)

(61,288,922)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี

200,100,593

328,409,093

42,996,478

104,285,400

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดยอดคงเหลือปลายปี

141,246,307

200,100,593

16,858,368

42,996,478

รายการที่มิใช่เงิ นสด
เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้
อุปกรณ์ในระหว่างปี

20,357,675

51,739,198

9,708,579

17,401,442

217,542,364

384,862,263

-

-

-

8,666,299

-

-

-

20,551,798

-

20,551,798

-

-

17,139,851

-

ข้อมูลทั ่วไป

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั จากัดซึ่ง ที่จดั ตัง้ ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 บริษทั
ได้แปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีทอ่ี ยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริษทั ”
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจัดจาหน่ายลิขสิทธิ ์เพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศไทยกาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญและการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มบริษทั เปิ ดเผยเรื่องการใช้ดลุ ยพินิจ
ของผู้บริหารหรือ รายการที่มคี วามซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มนี ัยสาคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีท่มี เี นื้อความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนในระหว่างปี
รายการปรับปรุงจากการนามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
โอนสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนไปเป็ นสินทรัพย์
สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์พนักงานโอนย้ายระหว่างกลุ่มบริษทั
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรับ ปรุง ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ใ นหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุง มาถือ ปฏิ บตั ิ ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรือ หลัง วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั

กลุ่มบริษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนี้มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้

ก)

ก)

การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพิม่ เติมหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่า ซึง่ รวมถึงปั จจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จา่ ยในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่ง
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงิน รวมทัง้
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิ จ ได้ให้คานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง
กาหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนามารวมกัน
มีสว่ นอย่างมีนยั สาคัญทาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ ปรับปรุงคานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความ
สนใจในตัวของสินค้าและบริการทีใ่ ห้กบั ลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกาหนดการบัญชีป้องกันความ
เสีย่ งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรปู อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น
อัต ราดอกเบี้ย อ้า งอิง ที่ก าหนดจากธุร กรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับ ปรุ ง ได้
กาหนดให้กจิ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความ
ไม่แน่นอนใด ๆ นัน้

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อ ผิ ดพลาด ปรับปรุงคานิ ย ามของ ”ความมี
สาระสาคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
การนาความมีสาระสาคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

จ)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่ า เกี่ยวกับการผ่อ นปรน
ในทางปฏิบตั กิ รณีท่ผี เู้ ช่าได้รบั การลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ ช่าสามารถเลือกที่จะไม่ประเมิน
ว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า (Lease modification) สาหรับการลดหรือการงดเว้น
การจ่ายค่าเช่าถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การปฏิ รูป อัต ราดอกเบี้ย อ้ า งอิ ง ระยะที่ 2 (การปรับ ปรุง ระยะที่ 2) มี ก ารปรับ ปรุง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กาหนดมาตรการผ่อนปรนสาหรับรายการที่
อาจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงกระแสเงินสด หรือ
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมื่อมีการเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่
•
เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกาหนดกระแสเงินสดตามสัญ ญาของสินทรัพย์ท างการเงิน หรือ หนี้ สิน
ทางการเงิน (รวมถึงหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า) ซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่
ที่ใช้ในการกาหนดกระแสเงิน สดตามสัญ ญาเทียบเท่า กับเกณฑ์เ ดิม ในเชิงเศรษฐ กิจ กิจการจะไม่ต้องรับ รู้
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนทันที ทัง้ นี้ กิจการที่เป็ นผูเ้ ช่าตาม TFRS 16
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกาหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจาก
การปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ขิ า้ งต้นด้วย
•
ผ่อนปรนให้กจิ การยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งสาหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีทค่ี วามสัมพันธ์
ของการป้ อ งกันความเสี่ยงได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้ นี้ กิจการยังคงต้องรับรู้
ส่วนของความไม่มปี ระสิทธิผล
TFRS 7 ได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
•
ลักษณะและระดับของความเสีย่ งต่อกิจการจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
•
กิจการมีการบริหารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน้ อย่างไร
•
ความคืบหน้ าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธกี ารบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

กลุ่มบริษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
โดยการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริษทั
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4
4.1

นโยบายการบัญชี

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จ)
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีท่กี ลุ่มบริษทั ยังคงมีอานาจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มบริษทั ปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผูเ้ ป็ นเจ้าของของกลุ่มบริษทั ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลีย่ นแปลง
สัด ส่ ว นในบริษ ัท ย่ อ ยกับ ราคาตามบัญ ชีข องส่ ว นได้ เ สีย ที่ ไ ม่ ม ีอ านาจควบคุ ม ที่ ล ดลงหรือ เพิ่ม ขึ้น ตามสัด ส่ ว น
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ

การบัญชีสาหรับงบการเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดที่กลุ่มบริษทั มีอานาจควบคุม กลุ่มบริษทั มีอานาจควบคุมเมื่อกลุ่มบริษทั รับหรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุน และสามารถใช้อานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มบริษทั รวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่กลุ่มบริษทั มีอานาจในการ
ควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มบริษทั สูญเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้

ถ้าสัดส่วนการถือ ครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า ลดลง แต่กลุ่มบริษทั ยังคงมีอิท ธิพลอย่างมีนัยสาคัญ กาไรหรือ
ขาดทุนทีเ่ คยบันทึกไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนทีล่ ดลงจะถูกโอนไปยังกาไรหรือขาดทุน กาไรหรือขาดทุน
จากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรูใ้ นกาไรขาดทุน
เมื่อกลุ่มบริษทั สูญเสียอานาจควบคุม หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุน ที่เหลืออยู่จะถูกวัด
มูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ส่วนต่างที่เกิดขึน้ จะถูกรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลายเป็ นมูลค่า
เริม่ แรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและ
การร่วมค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน
ข)

บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริษทั มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญแต่ไม่ถึงกับมีอานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ฉ)

รายการยอดคงเหลือ และกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่างกันในกลุ่มบริษทั จะถูกตัดออก กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในรายการ
ระหว่างกลุ่มบริษทั กับบริษทั ร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษทั มีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มบริษทั จะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน้ จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทโ่ี อน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธสี ว่ นได้เสีย
ค)

การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน้ อยู่กบั สิทธิและภาระ
ผูกพันตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน้ มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

ง)

การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
กลุ่มบริษทั รับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีจ่ า่ ยซือ้ รวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุ่มบริษทั จะรับรูม้ ลู ค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของ
ผูไ้ ด้รบั การลงทุนตามสัดส่วนที่ผลู้ งทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ในกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการ
เปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั
ในบริษทั ร่วมนัน้ และการร่วมค้าซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มบริษทั จะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริษทั ร่วม
และการร่วมค้า

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

4.2

การรวมธุรกิ จ
กลุ่มบริษทั ถือปฏิบตั ิตามวิธซี ้อื สาหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิง่ ตอบแทนที่โอนให้
สาหรับการซือ้ ธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ่ี อนไป
หนี้สนิ ที่ก่อขึน้ เพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดยกลุ่มบริษทั

สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มา หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้ือ
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มบริษทั มีทางเลือกทีจ่ ะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ ด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ ูกซือ้
ผลรวมของมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อและมูลค่ายุตธิ รรม ของส่วนได้
เสียในผูไ้ ด้รบั การลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีท่เี ป็ นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจานวนที่เกินกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้
ทีไ่ ด้มา จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรงไปยังกาไรหรือขาดทุน
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข) งานระหว่างทา

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน

ผลิตภัณฑ์รายการทีวี ผลิตภัณฑ์เพลง คอนเสิรต์ และกิจกรรมรับจ้างผลิตแสดงมูลค่าต้นทุนของรายการทัง้ ที่อยู่ระหว่างการ
ผลิตและที่ผลิตเสร็จพร้อมที่จะออกอากาศ หรือแสดง ต้นทุนของรายการซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตซึ่งรับรู้เป็ นต้นทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อรายการได้ออกอากาศ ผลิตภัณฑ์เพลงได้ขาย คอนเสิรต์ และ
กิจกรรมรับจ้างผลิตได้จดั แสดงแล้ว

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั
ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ

4.7

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ก)

กลุ่มบริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ
ในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย
(SPPI) หรือไม่ ดังนี้

รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ จ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลง
ค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
4.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด




ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา
4.5

สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทั สามารถเลือก ทีจ่ ะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงิน
ลงทุนในตราสารทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน้

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่
จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 7 วันถึง 90 วัน ดังนัน้ ลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยูใ่ นรายการหมุนเวียน
ข)

สิ นค้าคงเหลือ
ก)

สินค้าสาเร็จรูปและบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าสินค้าสาเร็จรูปและบรรจุภ ณ
ั ฑ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุ นหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
จะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคานวณโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดของสินค้าสาเร็จรูป มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั ประมาณจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สนิ ค้านัน้ สาเร็จรูปและเพื่อให้สนิ ค้านัน้ ขายได้
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษทั จะบันทึกบัญชีค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าเมื่อพบว่ามีสนิ ค้าเก่า ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพเท่าที่
จาเป็ น
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การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มบริษทั จะรับรู้รายการ ณ วันที่ทารายการค้า ซึ่งเป็ น
วันทีก่ ลุ่มบริษทั เข้าทารายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์นนั ้ โดยกลุ่มบริษทั จะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิ
ในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นนั ้ สิน้ สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มบริษทั ได้โอนความเสีย่ งและผลประโยชน์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ทัง้ นี้การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 4.7 (จ)
4.6

รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกาไรหรือขาดทุน) และ
รายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

กลุ่มบริษทั จะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็ ่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพย์เท่านัน้

ลูกหนี้ การค้า

กลุ่มบริษทั รับรูล้ ูกหนี้การค้าเมื่อเริม่ แรกด้วยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ ราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชาระ ยกเว้นในกรณีท่มี ี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ยั สาคัญ กลุ่มบริษทั จะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ายเนื่องจากกลุ่มบริษทั ตัง้ ใจทีจ่ ะรับชาระกระแสเงินสดตามสัญญา

การจัดประเภท

ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริม่ แรก กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าของสินทรัพย์ท างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นัน้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL กลุ่มบริษทั
จะรับรูต้ น้ ทุนการทารายการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นค่าใช้จา่ ยในกาไรหรือขาดทุน
กลุ่ ม บริษ ัท จะพิจ ารณาสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ซึ่ง มีอ นุ พ นั ธ์แ ฝงในภาพรวมว่า ลัก ษณะกระแสเงิน สดตามสัญ ญาว่า
เข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ง)
ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ข้นึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้


บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย กลุ่มบริษทั ใช้วธิ กี ารทั ่วไป (General approach)
ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุ นที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ ภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสนิ ทรัพย์ ขึน้ อยูก่ บั ว่ามีการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญ
หรือไม่ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง้ แต่เริม่ รับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มบริษทั ประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าว ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการ
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญนับตัง้ แต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริม่ หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะ
เกิดขึน้ ณ วันทีร่ ายงาน กับความเสีย่ งของการผิดสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก)

ราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ย - สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ ก ลุ่ ม บริษ ัท ถือ ไว้เ พื่อ รับ ช าระกระแสเงิน สดตามสัญ ญาซึ่ ง
ประกอบด้ว ยเงิน ต้น และดอกเบี้ย เท่ า นัน้ จะวัด มูล ค่า ด้ว ยราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ย และรับ รู้ร ายได้ด อกเบี้ย จาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการ รายได้อ่นื กาไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึน้ จากการตัดรายการจะรับรูโ้ ดยตรงในกาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาไรหรือขาดทุนอื่นพร้อมกับ
กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อ ยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กลุ่ม บริษทั พิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ ในอนาคตมา
ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รบั รูเ้ กิดจากประมาณการความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุน
ด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั ทัง้ หมดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก)
โดยจานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทัง้ หมดและกระแสเงินสด
ซึง่ กลุ่มบริษทั คาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงเมื่อแรกเริม่ ของสัญญา

ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั เลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั ่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารหนี้ตามข้อมูลระดับ 2
โดยเลือกทีจ่ ะพิจารณาให้น้ าหนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็ นน้ าหนักทีน่ ้อยในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรม
จ)

จานวนเงินทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงน้ าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
มูลค่าเงินตามเวลา
ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน เกีย่ วกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปั จจุบนั และ
การคาดการณ์ไปในอนาคต

การด้อยค่า





กลุ่มบริษทั ใช้วธิ อี ย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรูก้ ารด้อยค่าของลูกหนี้การค้า รายได้คา้ งรับ
และสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง้ แต่วนั ที่ กลุ่ม
บริษทั เริม่ รับรู้ ลูกหนี้การค้า รายได้คา้ งรับ และสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน และแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ผูบ้ ริหารได้จดั กลุ่มลูกหนี้ รายได้คา้ งรับ และสินทรัพย์ท่เี กิด
จากสัญ ญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มลี กั ษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกาหนดชาระ ทัง้ นี้ เนื่ องจาก
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญานัน้ เป็ นงานที่ส่งมอบแต่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลกั ษณะความเสีย่ งใกล้เคียงกับลูกหนี้สาหรับ
สัญญาประเภทเดียวกัน ผูบ้ ริหารจึงได้ใช้อตั ราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ รายได้คา้ งรับ และสินทรัพย์ท่เี กิดจาก
สัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชาระในอดีต ข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชาระของ
ลูกหนี้
ประมาณการอัตราผลขาดทุ น ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด ขึ้น พิจารณาจากประวั ติก ารชาระเงิน จากการขายในช่ ว ง
ระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั เลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั ่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบริษทั เลือกที่จะไม่นาข้อมูลที่มกี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking
information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธอี ย่างง่าย (Simplified approach)
สาหรับ ลูกหนี้การค้า แต่กลุ่มบริษทั เลือกใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต มาประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ การด้อยค่าที่รบั รูต้ ามวิธดี งั กล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 10.2
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กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี้

4.8

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ กลุ่มบริษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า ได้
อย่างน่ าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถู กเปลี่ยนแทนจะถู กตัดรายการออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่นๆ
กลุ่มบริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จา่ ยในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คานวณด้วยวิธเี ส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทป่ี ระมาณไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ก)

8 ปี 7 เดือน
5 - 10 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี

ทุ กสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์
ให้เหมาะสม

ต้นทุนการผลิตละคร แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งกลุ่มบริษทั แบ่ง
สัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็ น 2 ส่วนกล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตัดจาหน่ายตามจานวนตอน
ในแต่ละครัง้ ที่คาดการณ์ ว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์ ส่วนที่เหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจาหน่ ายด้ว ยวิธี
เส้นตรงตามจานวนปี ทค่ี าดว่าจะขายลิขสิทธิ ์ละครได้หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์
ข)

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งใบอนุ ญาตให้
ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ท ั ่วไป
แบบความคมชัดปกติ แสดงด้วยมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธคี ดิ ลดจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายชาระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา
คิดลดตามที่ธนาคารกาหนดสาหรับสินเชื่อเพื่อการดังกล่าวหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่าง
ระหว่างราคาเทียบเท่ าเงินสดกับจ านวนเงินทัง้ หมดที่ต้องจ่ายช าระบันทึกเป็ นต้ นทุ นทางการเงินตลอดอายุ การจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยจะเริม่ ตัดจาหน่ ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริการ
กลุ่มบริษทั ตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของใบอนุญาต 15 ปี

4.10 ค่าความนิ ยม
กลุ่มบริษทั จะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุ กปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีบ่งชี้ว่า
ค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า
เพื่อวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วย
สินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึน้ โดยหน่วยที่ก่อให้เกิ ด
กระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้ จะต้องเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มบริษทั ที่ใช้ในการประเมินค่าความ
นิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ

ลิขสิทธิ ์อื่น
ลิขสิทธิ ์อื่น แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษทั ตัดจาหน่ ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวข้อง

รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการจาหน่ าย อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยการเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั
จากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และได้รวมอยูใ่ นรายได้อ่นื หรือค่าใช้จา่ ยอื่น
4.9

ต้นทุนการผลิตละคร

ค)

ลิขสิทธิ ์มาสเตอร์เทปเพลง
ลิขสิทธิ ์มาสเตอร์เทปเพลง แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษทั
ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี

ง)

เครื่องหมายการค้า
เครื่อ งหมายการค้า แสดงมูล ค่า ตามราคาทุ น หัก ค่า ตัด จ าหน่ า ยสะสมและค่า เผื่อ การด้อ ยค่า (ถ้า มี) กลุ่ ม บริษ ัท
ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโดยวิธเี ส้นตรง 10 ปี

จ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ใช้ในการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง กลุ่มบริษทั เป็ นผูด้ แู ล
จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อดังนี้
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มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคทีก่ จิ การจะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนามาใช้ประโยชน์หรือขายได้
ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนามาใช้ประโยชน์หรือขาย
บริษทั มีความสามารถทีจ่ ะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั ้ มาใช้ประโยชน์หรือขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั ้ ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้
การพัฒนาเสร็จสิน้ สมบูรณ์ และนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนามาขายได้
บริษ ัท มีค วามสามารถที่จ ะวัด มูล ค่ า ของรายจ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งกับ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ท่ีเ กิด ขึ้น ในระหว่ า ง
การพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ต้นทุนโดยตรงที่รบั รูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องในจานวนเงินทีเ่ หมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รบั รู้
เป็ นค่าใช้จา่ ยไปแล้ว จะไม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในเวลาภายหลัง

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ดังนี้




ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและตัดจาหน่ ายโดยใช้วิธเี ส้นตรงตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
กลุ่มบริษทั ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนให้เหมาะสมทุกสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
4.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ท่มี อี ายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่ ชดั เช่น ลิขสิทธิ ์มาสเตอร์เทปเพลง ซึ่งไม่มกี ารตัดจาหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจาทุกปี สินทรัพย์อ่นื ที่มกี ารตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์
จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กทีส่ ุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์
ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน ความเป็ นไปได้ท่จี ะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
4.13 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี ที่กลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่า
กลุ่ ม บริษ ัท รับ รู้ส ญ
ั ญาเช่ า เมื่อ กลุ่ ม บริษ ัท สามารถเข้า ถึง สิน ทรัพ ย์ต ามสัญ ญาเช่ า เป็ น สิน ทรัพ ย์สิท ธิก ารใช้ แ ละหนี้ สิน
ตามสัญ ญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชาระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชาระหนี้ สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุ นทางการเงินจะรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ คงทีจ่ ากยอดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มบริษทั คิด
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทส่ี นั ้ กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า




ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงทีโ่ ดยเนื้อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรทีอ่ า้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลค่าทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซือ้ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษทั จะใช้สทิ ธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มบริษทั คาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้

การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยูใ่ นการคานวณหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทั มีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริษทั จะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มบริษทั
จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า ซึง่ ก็คอื อัตราทีส่ ะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่มี มี ลู ค่าใกล้เคีย งกัน
ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
กลุ่มบริษทั มีสญ
ั ญาเช่าซึ่งกาหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
จนกระทั ่งดัช นี ห รือ อัต รานัน้ มีผ ลต่ อ การจ่า ยช าระ กลุ่ ม บริษ ัท ปรับ ปรุง หนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า ไปยัง สิน ทรัพ ย์สิท ธิก ารใช้
ทีเ่ กีย่ วข้องเมื่อการจ่ายชาระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วย





จานวนทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจ่ายทีไ่ ด้ชาระก่อนเริม่ หรือ ณ วันทาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รบั ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางตรงเริม่ แรก
ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าต่ าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน้ คือ
สัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าต่าประกอบด้วย เครื่องถ่ายเอกสาร

กลุ่มบริษทั ปั นส่วนสิง่ ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็ นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สาหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็ นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ กลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่า โดยกลุ่มบริษทั เลือกที่จะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบทีเ่ ป็ นการเช่าเท่านัน้
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4.14 หนี้ สินทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มบริษทั จะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ กลุ่มบริษทั เป็ นผูอ้ อกเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

ข)

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีท่ีการนา
กฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยูก่ บั การตีความ กลุ่มบริษทั จะตัง้ ประมาณการค่าใช้จา่ ยภาษีท่เี หมาะสมจากจานวนทีค่ าดว่าจะต้อง
จ่ายชาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อ กลุ่มบริษทั ไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มื่อเกิดผลต่างชั ่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และราคาตามบัญชีท่แี สดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั จะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลต่างชั ่วคราวทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

การวัดมูลค่า

การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่มบริษทั ตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี ารยกเลิกไป
หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หากกลุ่ม บริษทั มีการเจรจาต่อรองหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขของหนี้ สินทางการเงิน กลุ่ม บริษทั จะต้อ งพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษทั จะต้องรับรูห้ นี้สนิ
ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้ สินทางการเงินนัน้ ด้วยมูลค่าตามบัญชีท่ี
เหลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกาไร/ขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มบริษทั พิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษทั จะปรับปรุง
มูลค่าของหนี้ สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญ ญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกาไรหรือขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ จะรับรู้ใน
งบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กี่ยวข้องกับรายการที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ

 หากกลุ่ม บริษทั มีภ าระผูกพันตามสัญ ญาที่จะต้อ งส่งมอบเงินสดหรือ สินทรัพย์ท างการเงินอื่นให้กบั กิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มกี าหนดได้นนั ้ เครื่องมือทางการเงินนัน้ จะจัดประเภท
เป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชาระนัน้ สามารถชาระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทั เองด้วยจานวน
ตราสารทุนทีค่ งที่ เพื่อแลกเปลีย่ นกับจานวนเงินทีค่ งที่
 หากกลุ่มบริษทั ไม่มภี าระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

ในการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกกลุ่มบริษทั ต้องวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
ทัง้ หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ค)

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

การรับรู้เริ่ม แรกของรายการสินทรัพย์หรือ รายการหนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ม ีผลกระทบ
ต่อกาไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชั ่วคราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ บริษทั ร่วม ที่กลุ่มบริษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ
ผลต่างชั ่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั ่วคราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบ
ระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า กลุ่มบริษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่างชั ่วคราวนัน้ มาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกัน
ซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั เลือกนาข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั ่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญ ชีม าถือ ปฏิบ ัติส าหรับ รอบระยะเวลารายงานสิ้น สุ ด ภายในช่ ว งเวลาระหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบริษทั เลือกที่จะไม่นาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่มี คี วาม
ไม่แน่ นอน มาร่วมในการพิจารณาประมาณการความเพียงพอของกาไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่กลุ่มบริษทั จะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่า
ไม่มคี วามเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจ่ี ะมีกาไรทางภาษีเพียงพอเพื่อทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดงั กล่าว
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4.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริษทั ได้กาหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษทั มีทงั ้ โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์

หุน้ สามัญที่กลุ่มบริษทั สามารถกาหนดการจ่ายเงินปั นผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ หุน้ ประเภทอื่นซึง่
รวมถึงหุน้ บุรมิ สิทธิ ์ชนิดบังคับไถ่ถอนจะจัดประเภทไว้เป็ นหนี้สนิ

สาหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มบริษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ กลุ่มบริษทั ไม่มภี าระผูกพันทางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทัง้ หมดสาหรับ
การให้บริการจากพนักงานทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั กลุ่มบริษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทั ไม่มภี าระผูกพัน
ที่จะจ่ายเงินเพิม่ อีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานเมื่ อถึงกาหนดชาระ
สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รบั เงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย

ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุน้ ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่ วนของเจ้าของ
โดยนาไปหักจากสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารทุนดังกล่าว

สาหรับโครงการผลประโยชน์ คอื โครงการบาเหน็จบานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์
ทีพ่ นักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ทใ่ี ห้บริการ และ ค่าตอบแทน
หนี้สนิ สาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ น้ิ รอบระยะเวลา
รายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุก 3 ปี ด้วยวิธคี ดิ
ลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบ
กาหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชาระภาระผูกพันกองทุนบาเหน็จบานาญ
กาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ท่เี กิดขึน้ จากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้
ในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดทีเ่ กิดขึน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุน
4.17 ประมาณการหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สนิ จะรับรู้กต็ ่อเมื่อ กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงซึ่งจัดทาไว้อนั เป็ นผล
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การชาระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้ กลุ่มบริษทั ต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไปและสามารถประมาณการจานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษทั จะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน
การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย้ จ่าย
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4.18 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นทุนซื้อคืน
กรณีท่บี ริษทั ใดก็ตามในกลุ่มบริษทั ซื้อคืนหุน้ สามัญของบริษทั กลับคืน สิง่ ตอบแทนที่จ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้ จะรับรูเ้ ป็ นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของบริษทั
จนกว่าหุน้ ทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาหน่ายออกไปใหม่ เมื่อมีการจาหน่ ายหุน้ ทุนซือ้ คืนออกไปใหม่ สิง่ ตอบแทนใดๆ
ทีไ่ ด้รบั จากการขายหรือนาหุน้ ทุนซื้อคืนออกจาหน่ ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
4.19 การรับรู้รายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ท่เี กิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อ่นื ๆ ที่กลุ่มบริษทั ได้รบั จากการขนส่งสินค้า
และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธรุ กิจ
กลุ่มบริษทั รับรูร้ ายได้สุทธิจากภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึ่งกลุ่มบริษทั จะรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่จี ะได้รบั ชาระ
เมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สาหรับสัญญาทีม่ หี ลายองค์ประกอบที่กลุ่มบริษทั จะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มบริษทั ต้องแยกเป็ นแต่ละ
ภาระที่ต้องปฏิบตั ทิ แ่ี ยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ติ าม
สัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มบริษทั จะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ิ
แยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
ก)

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจ่ี ะได้รบั ชาระเมื่อส่งมอบสินค้า

ข)

รายได้จากการให้บริการ
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)

รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ
รายได้จากการรับจ้าง รับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อมีการส่งมอบงาน
รายได้จากการผลิตกิจกรรมรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามสัดส่วนงานทีใ่ ห้บริการเสร็จ
รายได้จากการจัดคอนเสิรต์ รับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว
รายได้คา่ บริหารศิลปิ นรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
รายได้ธรุ กิจดิจติ อลรับรูเ้ มื่อมีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงแล้ว
รายได้จากการบริหารจัดการรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
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ค) รายได้คา่ ลิขสิทธิ ์
ก) รายได้จากค่าลิขสิทธิ ์เพลงรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อลูกค้าได้รบั สิทธิ ์
ข) รายได้จากการขายลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์รบั รูเ้ ป็ นรายได้เมื่อลูกค้าได้รบั สิทธิ ์
ง)

รายได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจานวนเงินต้นทีเ่ ป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษทั

จ)

เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริษทั มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล

4.20 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และจากบริษทั ย่อย และ
ดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
4.21 การจ่ายเงินปันผล
เงิน ปั น ผลและเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลที่จ่ายบัน ทึก ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลตามลาดับ
4.22 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหี น้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานดาเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษทั ทีท่ าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
5
5.1

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
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5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
ก) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกลุ่มบริษทั ไม่มกี ารดาเนินงานระหว่างประเทศจึงไม่มคี วามสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อันเกี่ยวเนื่องมาจากรายการซื้อขายสินค้า และการกู้ยมื เงินในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มบริษทั มีแนวทางบริหาร
ความเสีย่ งโดยพิจารณาการเข้าทาสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั ไม่มสี ญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าคงเหลือ
ข) ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ไม่ขน้ึ กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด กลุ่มบริษทั มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ และเงินกู้ยมื ระยาวจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั
มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่งึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั กลุ่มบริษทั พิจารณาความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยไม่เป็ นนัยสาคัญเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สนิ ทางการเงินที่ม ีดอกเบี้ยมีจานวน
ใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั จะเข้าทาสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสีย่ งเมื่อจาเป็ น
ในการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษทั จะตกลงกับคู่สญ
ั ญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจานวน
เงินที่คานวณจากอัตราดอกเบีย้ คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงเวลาที่กาหนดไว้โดยอ้างอิงจากจานวนฐาน
ที่ใช้เป็ นเกณฑ์คานวณเงินต้นตามที่ตกลงกัน และรับรูส้ ่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรือจะได้รบั ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบีย้ ไว้เป็ นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง
กลุ่มบริษทั ไม่ได้นาการบัญชีป้องกันความเสีย่ งมาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
พ.ศ. 2563 ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 11
5.1.2) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษทั บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สาหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
กลุ่มบริษทั จะเลือกทารายการกับสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีเ่ ป็ นอิสระ

กิจกรรมของกลุ่มบริษทั มีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษทั จึงมุ่งเน้ นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้

สาหรับการทาธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มบริษทั จะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่เป็ นอิสระ ในกรณี
ที่ไม่มกี ารจัดอันดับไว้ กลุ่มบริษทั จะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน
ประสบการณ์ ท่ีผ่านมา และปั จจัยอื่นๆ และกาหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อ ก าหนดของคณะกรรมการบริษ ัท ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริห ารในสายงานที่เ กี่ย วข้อ งจะท าการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

กลุ่มบริษทั มีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มบริษทั รวมถึงนโยบายความเสีย่ งในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ทัง้ นี้ หลักการในการป้ องกัน
ความเสีย่ งจะเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ เพื่อสื่อสารและใช้เป็ นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหาร
การเงินในทุกกิจการของกลุ่มบริษทั

การขายให้กบั ลูกค้ารายย่อยจะชาระด้วยเงินสดเพื่อลดความเสีย่ งด้านเครดิต กลุ่มบริษทั ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่เป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละราย หรือ การกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง
เงินลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริษทั เป็ นการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งต่า
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5.1.3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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ข) วันครบกาหนดของหนี้ สินทางการเงิน

การจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจานวนเงินสด และมีแหล่งเงินทุนทีส่ ามารถเบิกใช้ได้จาก
วงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชาระภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี กลุ่ม บริษทั มีเงินฝาก
ธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ท นั ทีจานวน 141,246,606 บาท (พ.ศ. 2563 : 200,100,593 บาท) เพื่อ วัตถุประสงค์ใน
การบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั จากลักษณะของการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มคี วามยืดหยุ่น
และเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มบริษทั ได้คงไว้ซง่ึ ความยืดหยุน่ ในแหล่งเงินทุนโดยคงไว้
ซึง่ วงเงินสินเชื่อทีเ่ พียงพอ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิ ทางการเงินที่จดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกาหนดตามสัญญา ซึง่ แสดงด้วย
จานวนเงินตามสัญญาทีไ่ ม่ได้มกี ารคิดลด ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือทีค่ รบกาหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้องเนื่องการการคิดลดไม่มนี ั ยสาคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยนัน้ เป็ นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
งบการเงิ นรวม

ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อย่างสม่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสารองหมุนเวียน
(จากวงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มบริษทั ยังได้
พิจารณาสินทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกาหนดต่าง ๆ และคงไว้ซ่งึ แผนการจัดหาเงิน
รายละเอียดวงเงินกู้ท่ยี งั ไม่ได้เบิกใช้และวันครบกาหนดของหนี้สนิ ทางการเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบเงิน
การเงินตามรายละเอียดดังนี้
ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน
กลุ่มบริษทั มีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
หมดอายุภายในหนึ่งปี
- วงเงินเบิกเกินบัญชี
- วงเงินกูธ้ นาคาร
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100
1,060
1,160

100
915
1,015

วันครบกาหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

40
425
465

40
405
445

ณ ปัจจุบนั
พันบาท

ภายใน 1 ปี
พันบาท

1 - 5 ปี
พันบาท

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

418,947
90,785
516,732

996,962
194,180
107,982
103,890
145,678
12,584
1,561,276

319,096
1,004,686
1,323,782

38,487
38,487

มูลค่าตามบัญชี
(สิ นทรัพย์)/
หนี้ สิน
รวม
พันบาท
พันบาท
996,962
613,127
198,767
422,986
1,188,851
12,584
3,433,277

995,000
613,127
198,767
394,277
1,072,203
12,584
3,285,958

งบการเงิ นรวม

วันครบกาหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวม

ณ ปัจจุบนั
พันบาท

ภายใน 1 ปี
พันบาท

1 - 5 ปี
พันบาท

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

448,256
44,475
492,731

540,673
312,784
171,543
99,486
86,064
23,430
1,233,980

385,262
160,019
545,281

11,615
11,615

มูลค่าตามบัญชี
(สิ นทรัพย์)/
หนี้ สิน
รวม
พันบาท
พันบาท
540,673
761,040
216,018
496,363
246,083
23,430
2,283,607

540,000
761,040
216,018
450,057
236,085
23,430
2,226,630
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

วันครบกาหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวม

ณ ปัจจุบนั
พันบาท

ภายใน 1 ปี
พันบาท

1 - 5 ปี
พันบาท

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

3,678
886
4,564

490,939
35,458
37,998
51,448
22,724
3,291
24,816
666,674

160,452
968,469
1,128,921

38,487
38,487

มูลค่าตามบัญชี
(สิ นทรัพย์)/
หนี้ สิน
รวม
พันบาท
พันบาท
490,939
39,136
38,884
211,900
1,029,680
3,291
24,816
1,838,646

490,000
39,136
38,884
197,773
916,119
3,291
24,327
1,709,530

8

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดีต
และปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
กลุ่มบริษทั มีการประมาณการทางบัญชีและใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับ
ผลที่เกิดขึน้ จริง ประมาณทางการบัญชีท่สี าคัญและข้อสมมติฐานที่มคี วามเสีย่ งอย่างเป็ นสาระสาคัญทีอ่ าจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุง
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
(ก)

6

ณ ปัจจุบนั
พันบาท

ภายใน 1 ปี
พันบาท

1 - 5 ปี
พันบาท

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

36,336
12,137
48,473

350,507
19,106
32,793
50,411
10,703
260,408
723,928

193,909
193,909

7,261
7,261

มูลค่าตามบัญชี
(สิ นทรัพย์)/
หนี้ สิน
รวม
พันบาท
พันบาท
350,507
55,442
44,930
251,580
10,703
260,408
973,570

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิม่ เติมเปิ ดเผย
ในหมายเหตุ 28
(ข)

การด้อยค่าของค่าความนิยม

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษทั ในการบริหารส่วนของทุนนัน้ เพื่อดารงไว้ซ่งึ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่งึ โครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนทางการเงินของทุน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคานวณมูลค่าจากการใช้ การคานวณนี้ใช้
ประมาณการกระแสเงินสดซึง่ อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร

ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุ น กลุ่ม บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผู้ถือหุ้น การคืนทุ นให้แก่ผู้ถือ หุ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี้สนิ

กระแสเงินสดหลังจากปี ท่ี 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 อัตราการ
เติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์อตั ราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่ วยสินทรัพย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดาเนินงานอยู่

7

มูลค่ายุติธรรม

ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั /ราคาปิ ด ที่อ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
อย่างมีนยั สาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีส่ ดุ เท่าที่เป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้
ในตลาด
264

กลุ่มบริษทั ได้พจิ ารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนดมูลค่าปั จจุบนั ของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม
กลุ่มบริษทั พิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีต่ อ้ งจ่ายชาระผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ ้องจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง

350,000
55,442
44,930
227,896
10,703
255,327
944,298

การจัดการส่วนของเงินทุน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึน้ อยูก่ บั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

วันครบกาหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวม

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพินิจ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินได้แสดงมูลค่ายุตธิ รรมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

(ค)

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ได้มา
ตลอดจนการทดสอบการด้อ ยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคต
จากสินทรัพย์หรือหน่ วยของสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดนัน้ ๆ

265

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ง) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - การตัดจาหน่ายต้นทุนการผลิตละคร

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

ผู้บริหารพิจารณาความสอดคล้องของดุลยพินิจที่ใช้ในการแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครกับสัดส่วนของรายได้ท่เี กิดจาก
จานวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง และรายได้ท่เี กิดจากการขายลิขสิทธิ ์ละคร รวมถึงคาดการณ์เกี่ยวกับ การ
ประมาณการจานวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่องโดยเทียบกับแผนการออกอากาศ
(จ)

การประมาณการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
ผูบ้ ริหารพิจารณาโดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้น ในอดีตในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยจากอายุ
คงเหลือของสินค้า นอกจากนี้ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย ผูบ้ ริหารคานึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพ
เศรษฐกิจทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั และปั จจัยอื่นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย

(ฉ)

การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริษทั พิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ทาให้เกิดสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิ
ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า กลุ่มบริษทั พิจารณาการกาหนดอายุ
สัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านัน้ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทฝากประจา
(ระยะเวลา 12 เดือน)

(ช)

การกาหนดอัตราการคิดลดของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษทั ประเมินอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่าดังนี้
ใช้ข้อ มูลที่การจัดหาเงินทุ นจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็ นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รบั ให้สะท้อนกับการ
เปลีย่ นแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
 ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน


(ซ)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้และอัตรา
การขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มบริษทั ใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการ
คานวณการด้อยค่าบนพืน้ ฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษทั และสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึน้ รวมทัง้ การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

4,524,021
136,287,329
421,586

3,698,096
194,679,167
1,710,008

1,358,376
15,363,808
136,184

1,150,642
40,882,944
962,892

13,371
141,246,307

13,322
200,100,593

16,858,368

42,996,478

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.125 ต่อปี (พ.ศ. 2563 :
ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.125 ต่อปี ) และเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา (ระยะเวลา 12 เดือน) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 ต่อปี
(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
10 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (สุทธิ )

สาหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากทีส่ ุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จา่ ย และสภาพของสินทรัพย์ท่เี ช่า
สิทธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เนื่องจาก
กลุ่มบริษทั พิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า และ/หรือ ข) การเปลีย่ นแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ
อายุสญ
ั ญาเช่ าจะถู กประเมินใหม่เมื่อกลุ่ มบริษ ัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่ มบริษ ัทมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)
การประเมินความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่มี นี ัยสาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นัยสาคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าและอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้อ่นื - กิจการอื่น
รายได้คา้ งรับ
สินทรัพย์ตามสัญญา
เงินทดรองจ่าย - พนักงาน
ดอกเบีย้ ค้างรับ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อ่นื
- สินทรัพย์ตามสัญญา
- ดอกเบี้ยค้างรับ

38 ข)

10.1

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

407,589,616
669,487
44,363,003
7,384,861
806,962
2,490,131
98,707,477
562,011,537

361,714,630
4,766
5,863,617
244,063,870
8,706,433
11,260,861
2,490,178
86,407,172
720,511,527

8,299,534
500,716,925
62,536
17,402,278
7,384,861
260,000
5,795,236
22,209,376
562,130,746

31,348,709
461,056,929
24,917
32,607,638
8,706,433
252,000
5,887,429
13,404,285
553,288,340

(6,197,483)
(22,609)
(2,489,884)
(8,709,976)

(5,748,902)
(22,609)
(841,185)
(2,489,884)
(9,102,580)

(1,385,179)
(2,489,884)
(3,875,063)

(995,376)
(841,185)
(2,489,884)
(4,326,445)

553,301,561

711,408,947

558,255,683

548,961,895

กลุ่มกิจการมีระยะเวลาการชาระหนี้สาหรับลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระตามปกติคอื 7 วัน ถึง 90 วัน
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
10.1 สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา (สุทธิ )

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
10.2 การด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ตามสัญญา

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญามีดงั นี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ยอดยกมา
เพิม่ ขึน้ จากสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
ระหว่างงวด
ลดลงจากการโอนเป็ นรายได้คา้ งรับ
รวมสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา

18,706,433

57,500,942

18,706,433

57,500,942

47,457,249
(28,869,880)
37,293,802

21,000,000
(59,794,509)
18,706,433

47,457,249
(28,869,880)
37,293,802

21,000,000
(59,794,509)
18,706,433

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา

งบการเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

7,384,861
29,908,941
37,293,802

8,706,433
10,000,000
18,706,433

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

7,384,861
29,908,941
37,293,802

8,706,433
10,000,000
18,706,433

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
บาท

มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั้ น
- ลูกหนี้การค้า
- กิจการอื่น
230,021,098
- กิจ การที่เกี่ย วข้อ ง
4,766
กัน
- รายได้คา้ งรับ
35,589,068
- สินทรัพย์ตามสัญญา
62,442
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
(1,522)

1,564,360
-

5,676,064
-

361,714,630
4,766

79,449,389
(105,695)

70,552,215
-

57,650,000
2,400,000
-

823,198
16,243,991
(6,482,870)

244,063,870
18,706,433
(6,590,087)

งบการเงิ นรวม
ระหว่าง
ระหว่าง
3 – 6 เดือน 6 – 12 เดือน
บาท
บาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
บาท

รวม
บาท

11,885,525
6,710,443
(320,300)

5,657,623
436,000
(5,397,380)

407,589,616
44,363,003
37,293,802
(6,197,483)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ระหว่าง
ระหว่าง
3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
บาท
บาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั้ น
- ลูกหนี้การค้า
- กิจการอื่น
- รายได้คา้ งรับ
- สินทรัพย์ทต่ี ามสัญญา
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

280,283,271
22,630,785
37,293,802
(479,803)

109,247,594
13,257,015
-

มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั้ น
- ลูกหนี้การค้า
- กิจการอื่น
6,168,823
- กิจ การที่เ กี่ย วข้อ ง 198,781,184
กัน
- รายได้คา้ งรับ
12,276,542
- สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จาก
62,442
สัญญา
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
-

รวม
บาท

10,623,434
-

ไม่เกิ น
3 เดือน
บาท

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
บาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
บาท

113,829,674
-

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
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ไม่เกิ น
3 เดือน
บาท

งบการเงิ นรวม
ระหว่าง
ระหว่าง
3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
บาท
บาท

ไม่เกิ น
3 เดือน
บาท

515,603
1,328,760
-

16,862,460
75,896,636

7,354,358
111,979,104

39,008
74,400,005

924,060
-

31,348,709
461,056,929

19,457,897
-

50,000
-

2,400,000

823,199
16,243,991

32,607,638
18,706,433

-

(1,730,866)

(1,836,561)

(105,695)

-
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
บาท

มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้น
- ลูกหนี้การค้า
- กิจการอื่น
1,678,704
- กิจ การที่เ กี่ย วข้อ ง 115,181,141
กัน
- รายได้คา้ งรับ
9,281,109
- สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จาก 37,293,802
สัญญา
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
(479,803)

ไม่เกิ น
3 เดือน
บาท

5,384,163
135,104,822

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ระหว่าง
ระหว่าง
3 – 6 เดือน 6 - 12 เดือน
บาท
บาท

39,376
79,609,562

170,821,400

เกิ นกว่า
12 เดือน
บาท

11 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
รวม
บาท

1,197,291
-

8,299,534
500,716,925

8,121,169
-

-

-

-

17,402,278
37,293,802

-

-

-

(905,376)

(1,385,179)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั ได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางเงินโดยแสดงทีร่ าคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน และเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบัญการเงิน เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ที่หมุนเวียน มูลค่าตามบัญชีจงึ มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ ายุติธรรม สาหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมไม่ได้มคี วาม
แตกต่างไปอย่างมีสาระสาคัญจากมูลค่าตามบัญชี
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัญการเงิน แสดงมูลค่ายุตธิ รรมในหมายเหตุท่ี 24 และ 27 ตามลาดับ
ยอดคงเหลือสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินและจัดตามอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี้

รายการกระทบยอดค่าเผื่อ ผลขาดทุ น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สาหรับลูก หนี้ และสินทรัพย์ท่ีเ กิดจากสัญ ญาสาหรับปี ส้นิ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
ลูกหนี้ การค้า
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึน้ จากการซื้อบริษทั ย่อย
รับรูค้ ่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายลูกหนี้ในระหว่างปี เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินได้
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(5,748,902)
(497,334)

(7,168,543)
-

(841,185)
-

(1,078,732)
-

(301,247)
60,000
290,000
(6,197,483)

(89,230)
300,000
1,208,871
(5,748,902)

823,198
17,987
-

(17,987)
240,000
15,534
(841,185)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ลูกหนี้ การค้า
สิ นทรัพย์ตามสัญญา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูค้ ่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายลูกหนี้ในระหว่างปี เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินได้
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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(995,376)

(1,293,140)

(841,185)

(1,078,732)

(479,803)
60,000
30,000
(1,385,179)

(87,708)
300,000
85,472
(995,376)

823,198
17,987
-

(17,987)
240,000
15,534
(841,185)

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื (สุทธิ)
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ)
ลูกหนี้อ่นื (สุทธิ)
เงินทดรองจ่าย - พนักงาน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา
เงินประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ)
เงินมัดจา
เงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี้ สินทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้ สินทางการเงิ น

136,301

-

งบการเงิ นรวม (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
ดอกเบี้ย
-

-

4,945

รวม
141,246

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ลอยตัว
คงที่
0.05 - 0.38

5

-

-

-

-

401,392
647
807

401,392
647
807

-

-

-

-

-

1,415
4,773

1,415
4,773

-

-

136,301

-

-

-

16,165
4,973
435,117

16,165
4,973
571,418

-

-

995,000
120,000
1,115,000

952,204
952,204

302,492
302,492

882,455
12,584
895,039

882,455
12,584
394,277
995,000
1,072,204
3,356,520

1.90 - 2.00
2.87 - 4.04

2.47 - 6.25
-

91,785
91,785

-
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื (สุทธิ)
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ)
ลูกหนี้อ่นื (สุทธิ)
เงินทดรองจ่าย (สุทธิ)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา
เงินประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ)
เงินมัดจา
เงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี้ สินทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้ สินทางการเงิ น

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื (สุทธิ)
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ)
ลูกหนี้อ่นื (สุทธิ)
เงินทดรองจ่าย (สุทธิ)
ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ)
เงินมัดจา
เงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี้ สินทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้ สินทางการเงิ น
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อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ นรวม (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ลอยตัว
คงที่

194,692

-

-

-

5,408

200,100

-

-

-

-

390,971
5,841
11,261

390,971
5,841
11,261

-

-

-

-

-

2,311
4,700

2,311
4,700

-

-

194,692

-

-

-

15,511
7,358
443,361

15,511
7,358
638,053

-

-

540,000
80,000
620,000

156,085
156,085

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี

83,311
83,311

366,746
366,746

1,016,086
23,430
1,039,516

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
ดอกเบี้ย

1,016,086
23,430
450,057
540,000
236,085
2,265,658

รวม

-

-

-

1,494

16,858

1,007,700

-

-

-

507,631
63
260
3,305
-

1,023,064

-

-

-

916,119
916,119

45,533
45,533

152,240
152,240

1.90 - 2.00
4.04

5

-

3.25 - 4.00
-

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื (สุทธิ)
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ)
ลูกหนี้อ่นื (สุทธิ)
เงินทดรองจ่าย (สุทธิ)
ดอกเบี้ยค้างรับ (สุทธิ)
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ)
เงินมัดจา
เงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หนี้ สินทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมหนี้ สินทางการเงิ น

รวม

40,883

-

-

-

2,113

42,996

1,034,700

-

-

-

491,410
25
252
3,398
-

1,075,583

-

-

-

350,000
255,327
605,327

-

42,197
42,197

185,699
185,699

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ลอยตัว
คงที่
0.05 - 0.125

-

491,410
25
252
3,398
1,034,700

1.99

-

7,062
2,734
506,994

7,062
2,734
1,582,577

-

-

114,177
10,703
124,880

114,177
10,703
227,896
350,000
255,327
958,103

1.90 - 2.00
1.99

3.25 - 4.00
-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

15,364

490,000
24,327
514,327

0.05 - 0.38

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มี
น้ อยกว่า 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ลอยตัว
คงที่
0.05 - 0.13

-

507,631
63
260
3,305
1,007,700

2.01

-

7,354
13
520,120

7,354
13
1,543,184

-

-

91,557
3,291
94,848

91,557
3,291
197,773
490,000
24,327
916,119
1,723,067

1.90 - 2.00
2.01
2.87

3.25 - 6.25
-

รายการกาไรหรือขาดทุนจะมีความอ่อนไหวต่อการเพิม่ ขึ้นหรือลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากเงินสดและเงินฝากธนาคารและค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ จากเงินกูย้ มื ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ ดังนี้

งบการเงิ นรวม
ผลกระทบต่อกาไรสุทธิ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
อัตราดอกเบีย้ - เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.1
(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.8)
อัตราดอกเบีย้ - ลดลงร้อยละ 0.1
(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.8)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อกาไรสุทธิ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(995,000)

(3,880,425)

490,000

2,800,000

995,000

3,880,425

(490,000)

(2,800,000)
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
11.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ก)

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
12 สิ นค้าคงเหลือ (สุทธิ )

การจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

กลุ่มบริษทั ได้จดั ประเภทเป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้



ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะรับชาระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
กระแสเงินสดตามสัญญานัน้ เข้าเงื่อนไขการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายนอกจากลูกหนี้การค้า ประกอบไปด้วยเงินให้กู้ยมื แก่บุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มีราคาตามบัญชีดงั ต่อไปนี้
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไม่
หมุนเวียน
หมุนเวียน
รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รวม

1,028,055

(20,355)
1,007,700

-

-

1,028,055

(20,355)
1,007,700

1,055,055

(20,355)
1,034,700

-

-

1,055,055

(20,355)
1,034,700

งานระหว่างทา :
รายการทีวี
คอนเสิรต์ และกิจกรรมรับจ้างผลิต
รวมงานระหว่างทา
วัตถุดบิ
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม
บรรจุภณ
ั ฑ์ และ โบรชัวร์
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

599,592
350,084,550
330,106
351,014,248

599,592
233,918,578
330,106
234,848,276

599,592
330,106
929,698

599,592
330,106
929,698

970,111
1,077,349
2,047,460

189,875
100,000
289,875

856,244
856,244

-

737,476
119,397
17,754,593
371,673,174
(35,039,155)
336,634,019

119,497
1,766,941
237,024,589
(8,298,708)
228,725,881

-

929,698
(813,918)
115,780

-

1,785,942
(813,918)
972,024

เงินให้กู้ยืม เป็ นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญ ชี เนื่ อ งจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่ม ี
สาระสาคัญ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุน ขายและต้นทุนบริการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็ นจานวน 1,134,929,855 บาท และ 18,414,852 บาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 976,118,689 บาท และ 48,003,998 บาท) ตามลาดับ

ข)

กลุ่มบริษทั มีการตัง้ ค่าเผื่อสาหรับสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมเป็ นจานวน 26,740,447 บาท (พ.ศ.2563 : กลุ่มบริษทั มีการตัง้ ค่าเผื่อ
สาหรับสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมเป็ นจานวน 2,127,781 บาทและมีการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือทีเ่ คยรับรูใ้ นงบการเงิน
รวมจากการทาลายสินค้าเป็ นจานวน 27,378,143 บาท) จานวนค่าเผื่อที่ตงั ้ เพิม่ และกลับรายการได้รวมอยู่ในต้นทุนขายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้
ข้อมูลเกีย่ วกับค่าเผื่อผลขาดทุนและความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อของกลุ่มบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 10.2 และ 38 ง)
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สินค้าสาเร็จรูปประเภท
ซีดี วีซดี ี ดีวดี ี และ อื่น ๆ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าของทีร่ ะลึก
รวมสินค้าสาเร็จรูป

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินมัดจา
เงินประกัน
อื่น ๆ

1,414,835
4,772,500
1,163,362
7,350,697

2,310,750
4,700,000
1,673,678
8,684,428

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
677,049
677,049

-

617,548
617,548

14 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (สุทธิ )
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึง่ บันทึกโดยวิธรี าคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิช ั ่น จากัด
บริษทั อาร์เอส มอลล์ จากัด
บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิ ์ไทย จากัด
บริษทั ไลฟ์ สตาร์ จากัด
บริษทั คูลลิซม่ึ จากัด
บริษทั ย๊าค จากัด
บริษทั อาร์อลั ไลแอนซ์ จากัด
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร์เอส เอ็กซ์
จากัด)
บริษทั โฟร์ท แอปเปิ้ ล จากัด
บริ ษทั ย่อยที่ หยุดดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั อาร์เอส ทราเวล จากัด
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ต มาสเตอร์ จากัด
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชั ่นแนล
บรอดคาสติง้ แอนด์ สปอร์ต
แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั เอส - วัน สปอร์ต จากัด
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ลักษณะธุรกิ จ

สัดส่วนการถือหุ้น
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
จดทะเบียนใน
ร้อยละ
ร้อยละ

ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ตามช่องทางค้าปลีกต่าง ๆ
จัดเก็บค่าลิขสิทธ์
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ตามช่องทางค้าปลีกต่าง ๆ
ให้บริการสื่อวิทยุ
ผลิตรายการโทรทัศน์
รับจ้างจัดกิจกรรม

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

รับออกแบบงานโฆษณา

ประเทศไทย

70

รับจ้างจัดกิจกรรม
รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และกิจกรรม
ให้บริการและรับจ้างจัดกิจกรรม
ด้านการกีฬา

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100
83

100
76
83

ให้บริการเช่าสนามฟุตบอล

ประเทศไทย

100

100

-
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ทุนชาระแล้ว
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชนั ่ จากัด
บริษทั อาร์เอส มอลล์ จากัด
บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิไทย
์ จากัด
บริษทั ไลฟ์ สตาร์ จากัด
บริษทั คูลลิซม่ึ จากัด
บริษทั ย๊าค จากัด
บริษทั อาร์ อัลไลแอนซ์ จากัด
(เดิมชือ่ : บริษทั อาร์เอสเอ็กซ์ จากัด)
บริษทั โฟรท์ แอปเปิ้ ล จากัด***
รวม
บริ ษทั ย่อยที่หยุดดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั อาร์เอส ทราเวล จากัด
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จากัด*
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชันแนล
่
บรอดคาสติ้ง
แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั เอส - วัน สปอร์ต จากัด**
รวม
รวมทัง้ สิ้ น

300,000,000
200,000,000
5,000,000
1,000,000
6,250,000
2,500,000
1,035,000,000
4,000,000
1,553,750,000

300,000,000
200,000,000
5,000,000
1,000,000
6,250,000
2,500,000

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

300,209,300
199,999,300
4,999,400
852,193
1,299,993
2,499,300

300,209,300
199,999,300
4,999,400
852,193
1,299,993
2,499,300

-

80,000,000 1,035,000,000
13,000,000
594,750,000 1,557,859,486

80,000,000
589,859,486

-

มูลค่าตามบัญชี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

เงิ นปันผลรับ (หมายเหตุ 32)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

300,209,300
199,999,300
4,999,400
852,193
1,299,993
2,499,300

300,209,300
199,999,300
4,999,400
852,193
1,299,993
2,499,300

2,999,640
54,993,840
-

16,747,990
-

(76,269,090)
(76,269,090)

(76,233,906) 958,730,910
13,000,000
(76,233,906) 1,481,590,396

3,766,094
513,625,580

57,993,480

16,747,990

(24,753,973)
-

(24,822,108)
(2,667,595)

8,021,027
-

7,952,892
-

-

-

37,000,000
-

37,000,000
4,500,000

32,775,000
-

32,775,000
2,667,595

9,375,000
15,000,000
61,375,000

9,375,000
15,000,000
65,875,000

167,812,500
33,800,530
234,388,030

167,812,500
33,800,530
237,055,625

(156,797,351) (156,905,928)
(33,800,530) (33,800,530)
(215,351,854) (218,196,161)

11,015,149
19,036,176

10,906,572
18,859,464

-

-

660,625,000 1,792,247,516

826,915,111

(291,620,944) (294,430,067) 1,500,626,572

532,485,044

57,993,480

16,747,990

1,615,125,000

* เลิกกิจการ
** อยูภ่ ายใต้กระบวนการล้มละลายและได้พทิ กั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
*** :ซือ้ กิจการในระหว่างปี
55

278

279

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทางบการเงินรวม ของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ย่อยโดย
บริษทั ใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนทีถ่ อื หุน้ สามัญ
-

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จากัด ได้มติอนุ มตั ใิ ห้เลิกบริษทั
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป และเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จากัด
ได้ชาระบัญชีเสร็จสิน้ และจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ดังนัน้ นับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนยกเลิกกิจการข้อมูล
ทางการเงินของบริษทั ย่อยนี้ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

-

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทั อาร์อลั ไลแอนซ์ จากัด (เดิมชื่อ : บริษทั อาร์เอสเอ็กซ์ จากัด) (บริษทั ย่อย) เข้าซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนในบริษทั เชฎฐ์ เอเชีย จากัด จานวน 2,744,773 หุน้ หรือสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของบริษทั เชฎฐ์ เอเชีย
จากัด ทัง้ นี้ บริษทั มีตน้ ทุนในการได้มารวมทัง้ สิน้ 950,400,890 บาท โดยบริษทั ได้นาหุน้ ที่ซอ้ื มาทัง้ หมดของบริษทั เชฎฐ์ เอเชีย จากัด
ค้าประกันเงินกูก้ บั สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของ บริษทั
อาร์อ ลั ไลแอนซ์ จากัด (เดิม ชื่อ : บริษทั อาร์เอสเอ็กซ์ จากัด)จากทุนจดทะเบีย นเดิม จา นวน 80,000,000 บาท เป็ นทุ น
จดทะเบียนใหม่เป็ นจานวน 1,035,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 9,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท คิด
เป็ นเงินจานวน 955 ล้านบาท โดยอนุมตั ใิ ห้บริษทั ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จานวน

ตารางต่อไปนี้เป็ นสรุปสิง่ ตอบแทนที่จ่ายซื้อ บริษทั เชษฐ เอเชีย จากัด และบริษทั ย่อยมูลค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ที่จะรับรู้
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

-

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั ได้ซ้อื หุ้นของ บริษทั โฟร์ท แอปเปิ้ ล จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการและรับบริหารจัดการด้านการตลาดออนไลน์ การผลิตคอนเทนต์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ในสัดส่วนร้อยละ 70
ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 13,000,000 บาท โดยกลุ่มบริษทั คาดว่าจะเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดและลดค่าใช้จ่ายได้
จากความมีประสิทธิผลในการรวมกัน (economy of scale) รายละเอียด การซือ้ ธุรกิจเปิ ดเผยใน หมายเหตุ 37
15 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า (สุทธิ )
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ชื่อบริ ษทั

ธุรกิ จหลัก

บริ ษทั ร่วม
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จากัด รับจ้างจัดกิจกรรม
บริษทั เชฎฐ์ เอเชีย จากัด ธุรกิจสินเชือ่ -บริหาร
สินทรัพย์
บริษทั โน พร็อบเบล็ม
ประกอบกิจการผลิต
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ขนมอบกรอบ

งบการเงิ นรวม
ตามวิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ตามวิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ร้อยละ

ร้อยละ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

25

25

3,958

3,992

-

-

35

-

1,033,143

-

-

-

21

-

300

-

-

-

51

-

25,989
1,063,390

การร่วมค้า
บริษทั อาร์เอสแพลนบี
จากัด

ประกอบกิจการ
คอมเมิรซ์ และ
การตลาด

3,992

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นงวด
3,992,546
การลงทุนเพิม่
976,403,050
เพิม่ จากการซือ้ บริษทั ย่อย
90,000
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)
บริษ-เงิทั นอาร์
จากั
ลงทุเนอส
ในบริ
ษทดั ร่(มหาชน)
วม
82,917,254
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ(12,699)
-เงินลงทุนในบริษทั ร่วมค้า
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีปลายงวดงวด
1,063,390,151
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากเงินลงทุ นในบริษทั ร่วม เป็ นข้อมูลทางการเงินที่จดั ท าโดยฝ่ ายบริ หารของบริษทั ร่วมและยังไม่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ร่วม

3,992,546
-

3,992,546

25,989
25,989

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
26,002,160
-

-

(12,699)

-

25,989,461

บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (สุทธิ)
เงินลงทุนในสินเชื่อจากการซือ้ ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจา
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - โปรแกรมติดตามหนี้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ใบทะเบียนบริษทั บริหารสินทรัพย์
เงินมัดจาและเงินประกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ทส่ี ามารถระบุได้สทุ ธิ
สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้รบั มาสุทธิ
สิง่ ตอบแทนทีจ่ า่ ยซือ้ ณ วันที่ซอ้ื ธุรกิจ - เงินสด
ค่าความนิยม

18,199,517
62,121,383
538,176,089
247,523,051
116,400
35,970,800
163,578
490,216
313,748,918
14,837,545
999,800
600,000
1,768,904
119,016,816
(25,334,859)
(22,238,363)
(273,313,660)
(15,188,605)
(25,752,784)
(130,463,673)
(9,993,825)
(10,705,422)
(9,903,396)
830,838,428
ร้อยละ 35
290,793,450
920,000,000
629,206,550

- 56
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั โน พร็อบเบล็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด ผ่านการถือหุน้ โดยบริษทั โฟร์ท
แอปเปิ้ ล จากัด (บริษทั ย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 21 เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 300,000 บาท
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับบริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) เพื่อจัดตัง้
บริษทั ร่วมค้า อาร์เอสแพลนบี จากัด โดยบริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้บริษทั
มีตน้ ทุนในการได้มารวมทัง้ สิน้ 26,002,160 บาท
ก)

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับการร่วมค้า
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสาหรับการร่วมค้าทีม่ สี าระสาคัญต่อ กลุ่มบริษทั ข้อมูลทางการเงินที่เปิ ดเผยเป็ น
จานวนทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินของการร่วมค้า ซึง่ ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ติ ามวิธสี ่วนได้เสีย
รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมและการปรับปรุงเกีย่ วกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั และการร่วมค้า
บริษทั อาร์เอสแพลนบี จากัด
พ.ศ. 2564
บาท

ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ไม่มภี าระผูกพันหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

ข)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษทั ร่วม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสาหรับบริษทั ร่วมที่มสี าระสาคัญต่อ กลุ่มบริษทั ข้อมูลทางการเงินที่เปิ ดเผย
เป็ นจานวนทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ร่วม ซึง่ ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ติ ามวิธสี ่วนได้เสีย
รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมและการปรับปรุงเกีย่ วกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั และบริษทั ร่วม
บริ ษทั เชฎฐ์ เอเชีย จากัด
พ.ศ. 2564
บาท
ผลการดาเนินโดยสรุป
รายได้
ค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนภาษี
ค่าใช้จา่ ย/รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
ส่วนได้เสียตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
การกระทบยอดไปยังมูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์สุทธิสน้ิ ปี
สิง่ ตอบแทนทีจ่ า่ ยซือ้ ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ - เงินสด
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้
ผลต่างมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื
สินทรัพย์สุทธิสน้ิ ปี หลังปรับปรุง
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ร่วม (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ร่วม (บาท)
ค่าความนิยม
ต้นทุนค่าทีป่ รึกษาเพื่อการได้มาซึง่ บริษทั ร่วม
มูลค่าตามบัญชีของบริษทั ร่วม
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646,145,453
(362,673,135)
283,472,318
(47,066,607)
236,405,711
82,741,999
405,268,194
2,109,608,025
2,514,876,219
288,484,884
300,172,002
1,926,219,333
1,926,219,333
(920,000,000)
22,080,000
38,944,806
1,067,244,139
35
373,535,449
629,206,550
30,400,890
1,033,142,889

ผลการดาเนินโดยสรุป
รายได้
ค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

18,486
(43,385)
(24,899)
(24,899)

ส่วนได้เสียตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั

(12,699)
บริษทั อาร์เอสแพลนบี จากัด
พ.ศ. 2564
บาท

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

50,009,916
185
50,010,101
35,000
35,000

สินทรัพย์สทุ ธิ

49,975,101

การกระทบยอดไปยังมูลค่าตามบัญชี
การออกหุน้
ขาดทุนสาหรับงวด
สินทรัพย์สทุ ธิสน้ิ ปี

50,000,000
(24,899)
49,975,101

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในการร่วมค้า (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในการร่วมค้า (บาท)
ต้นทุนทีป่ รึกษาเพื่อการได้มาซึง่ บริษทั ร่วมค้า
มูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้า

51
25,487,302
502,160
25,989,461
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
16 อุปกรณ์ (สุทธิ )
งบการเงินรวม (บาท)
เครื่องตกแต่ง
งานระหว่างก่อสร้าง
ติ ดตัง้ และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
ระหว่างติ ดตัง้

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

478,257,537
(263,259,848)
214,997,689

440,675,493
(228,051,851)
212,623,642

45,869,780
(28,319,851)
17,549,929

196,709,296
196,709,296

1,161,512,106
(519,631,550)
641,880,556

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีสทุ ธิตน้ ปี
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ย่อย
ซือ้ สินทรัพย์
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้
จาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 33)
ราคาตามบัญชีสทุ ธิปลายปี

214,997,689
2,117,699
110,000
(2,397,199)
2,395,209
(40,091,411)
177,131,987

212,623,642
159,051
14,141,559
194,485,964
(8,752,625)
8,652,868
(70,643,609)
350,666,850

17,549,929
255,563
(44,500)
44,499
(2,883,554)
14,921,937

196,709,296
21,780,193
(194,595,964)
23,893,525

641,880,556
414,614
38,039,451
(11,194,324)
11,092,576
(113,618,574)
566,614,299

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

478,088,041
(300,956,054)
177,131,987

640,709,442
(290,042,592)
350,666,850

46,080,843
(31,158,906)
14,921,937

23,893,525
23,893,525

1,188,771,851
(622,157,552)
566,614,299
61

284
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีสทุ ธิตน้ ปี
จัดประเภทจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินไปยัง
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ)
ซือ้ สินทรัพย์
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้
จาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
รับโอนจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ) (หมายเหตุ 17)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 33)
ราคาตามบัญชีสทุ ธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

งบการเงินรวม (บาท)
เครื่องตกแต่ง
ติ ดตัง้ และ
อุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์
ระหว่างติ ดตัง้

รวม

2,245,206
(2,245,204)
2

413,534,291
(267,779,650)
145,754,641

535,886,461
(433,920,892)
101,965,569

67,942,510
(36,929,020)
31,013,490

225,049,747
225,049,747

1,244,658,215
(740,874,766)
503,783,449

2

145,754,641

101,965,569

31,013,490

225,049,747

503,783,449

(2,245,206)
2,245,204
-

(3,229,903)
4,723,936
105,771,747
(45,772,437)
44,499,845
2,611,635
(39,361,775)
214,997,689

55,244,213
108,973,508
(107,910,414)
107,605,816
(151,518,275)
150,178,660
(51,915,435)
212,623,642

(17,125,120)
(11,829,000)
8,156,128
(1,322,331)
1,322,326
11,963,865
(4,629,429)
17,549,929

186,404,804
(214,745,255)
196,709,296

(20,355,023)
246,372,953
(165,511,851)
160,261,789
(155,085,812)
153,746,190
14,575,500
(95,906,639)
641,880,556

-

478,257,537
(263,259,848)
214,997,689

440,675,493
(228,051,851)
212,623,642

45,869,780
(28,319,851)
17,549,929

196,709,296
196,709,296

1,161,512,106
(519,631,550)
641,880,556
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินเฉพาะกิ จการ (บาท)
เครื่องตกแต่ง
งานระหว่างก่อสร้าง
ติ ดตัง้ และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
ระหว่างติ ดตัง้

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

340,159,525
(195,572,419)
144,587,106

297,574,213
(154,616,683)
142,957,530

38,508,692
(22,541,339)
15,967,353

183,972,737
183,972,737

860,215,167
(372,730,441)
487,484,726

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีสทุ ธิตน้ ปี
ซือ้ สินทรัพย์
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้
จาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 33)
ราคาตามบัญชีสทุ ธิปลายปี

144,587,106
264,000
(2,397,199)
2,395,209
(28,237,441)
116,611,675

142,957,530
5,629,445
187,040,087
(7,552,685)
7,523,928
(50,727,880)
284,870,425

15,967,353
(44,500)
44,499
(2,354,831)
13,612,521

183,972,737
20,785,875
(187,040,087)
17,718,525

487,484,726
26,679,320
(9,994,384)
9,963,636
(81,320,152)
432,813,146

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

338,026,326
(221,414,651)
116,611,675

482,691,061
(197,820,636)
284,870,425

38,464,192
(24,851,671)
13,612,521

17,718,525
17,718,525

876,900,104
(444,086,958)
432,813,146
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีสทุ ธิตน้ ปี
จัดประเภทจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินไปยัง
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ)
ซือ้ สินทรัพย์
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้
จาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
รับโอนจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ) (หมายเหตุ 17)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 33)
ราคาตามบัญชีสทุ ธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

งบการเงินเฉพาะกิ จการ (บาท)
เครื่องตกแต่ง
ติ ดตัง้ และ
อุปกรณ์ อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง
และอุปกรณ์
ระหว่างติ ดตัง้

รวม

2,245,206
(2,245,204)
2

354,180,378
(208,557,214)
145,623,164

417,919,985
(370,800,242)
47,119,743

60,541,421
(31,582,853)
28,958,568

187,345,221
187,345,221

1,022,232,211
(613,185,513)
409,046,698

2

145,623,164

47,119,743

28,958,568

187,345,221

409,046,698

(2,245,206)
2,245,204
-

(3,229,903)
197,600
31,227,000
(45,445,452)
43,680,776
2,611,635
(30,077,714)
144,587,106

46,076,665
84,830,954
(99,735,116)
98,982,469
(151,518,275)
150,178,660
(32,977,570)
142,957,530

(17,125,120)
(11,789,000)
8,116,129
(1,322,331)
1,322,326
11,963,865
(4,157,084)
15,967,353

112,685,470
(116,057,954)
183,972,737

(20,355,023)
158,959,735
(156,969,568)
150,779,374
(155,085,812)
153,746,190
14,575,500
(67,212,368)
487,484,726

-

340,159,525
(195,572,419)
144,587,106

297,574,213
(154,616,683)
142,957,530

38,508,692
(22,541,339)
15,967,353

183,972,737
183,972,737

860,215,167
(372,730,441)
487,484,726

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่งึ หักค่าเสื่อมราคาทัง้ จานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวนเงิน
ทัง้ สิน้ จานวน 255,891,819 บาท และจานวน 236,192,768 บาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 204,613,873 บาท และจานวน 193,080,726 บาท) ตามลาดับ
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อาคาร
บาท

17 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (สุทธิ )

อาคาร
บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2564
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ย่อย
การเพิม่ ขึน้
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ค่าเสื่อมราคา
ตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564

ซอฟท์แวร์
บาท

รวม
บาท

459,996,593
31,477,882
(4,155,010)
(90,186,084)
-

8,221,312
(1,700,158)
-

2,487,762
529,829
6,682,247
(2,737,199)
-

781,280
(390,639)

471,486,947
529,829
38,160,129
(4,155,010)
(94,623,441)
(390,639)

397,133,381

6,521,154

6,962,639

390,641

411,007,815

อาคาร
บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเพิม่ ขึน้
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ซอฟท์แวร์
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

235,687,932
9,190,825
2,648,084
(45,606,540)

-

2,141,136
3,681,308
(2,117,110)

-

237,829,068
12,872,133
2,648,084
(47,723,650)

201,920,301

-

3,705,334

-

205,625,635

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเพิม่ ขึน้
จัดประเภทจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ไปยัง
อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)
จัดประเภทจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ไปยัง
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุ 20)
ค่าเสื่อมราคา
ตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563

8,666,299
526,503,489

ซอฟท์แวร์
บาท

รวม
บาท

3,229,903
8,500,000

17,125,120
436,964

196,775
1,171,920

29,218,097
536,612,373

-

(2,611,635)

(11,963,865)

-

(14,575,500)

(75,173,195)
-

(896,956)
-

(3,110,457)
-

(159,108)
(428,307)

(159,108)
(79,180,608)
(428,307)

459,996,593

8,221,312

2,487,762

781,280

471,486,947

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ซอฟท์แวร์
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

อาคาร
บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเพิม่ ขึน้
จัดประเภทจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ไปยัง
อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)
จัดประเภทจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ไปยัง
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุ 20)
ค่าเสื่อมราคา
ตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
บาท
บาท

272,574,441

3,229,903
-

17,125,120
-

196,775
-

20,551,798
272,574,441

-

(2,611,635)

(11,963,865)

-

(14,575,500)

(36,886,509)
-

(618,268)
-

(3,020,119)
-

(159,108)
(37,667)

(159,108)
(40,524,896)
(37,667)

235,687,932

-

2,141,136

-

237,829,068

ค่าใช้จา่ ยทีเกีย่ วข้องกับสัญญาเช่าทีไ่ ม่ได้รวมรับรูใ้ นหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้และกระแสเงินสดของสัญญาเช่าสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์มรี ะยะสัน้
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าต่า
กระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่า
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1,542,300
716,504
105,407,002

3,880,376
564,912
111,591,739

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
345,600
53,276,629

2,516,321
288,000
57,430,028
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

18 ค่าความนิ ยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ค่าความนิยมมีมลู ค่า 11,233,358 บาท ได้ถูกปั นส่วนให้แก่หน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด (CGU)
ทีถ่ ูกกาหนดตามส่วนงานธุรกิจ

19 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์ (สุทธิ )
รายการเคลื่อนไหวของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
แสดงได้ดงั นี้

กลุ่มบริษทั ปั นส่วนค่าความนิยมทัง้ หมดให้แก่หน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดคือส่วนงานการทาการตลาดออนไลน์ การผลิตคอน
เทนต์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่ีก่อ ให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคานวณมูลค่าจากการใช้ การคานวณดัง กล่ าว
ใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซง่ึ อ้างอิงจากประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร ดังนี้
1. ประมาณการของอัตราการเติบโตของรายได้รอ้ ยละ 10 ซึง่ อัตราการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับประมาณการอัตราการเติบโตใน
รายงานของอุตสาหกรรมของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด
2. ประมานการกาไรขัน้ ต้นร้อยละ 49 จากงบประมาณ และ
3. อัตราคิดลด ร้อยละ 8.4 ตามอัตราคิดลดหลังภาษีทใ่ี ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ
นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มเี หตุผลที่ทาให้เชื่อว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานทีส่ าคัญอื่นที่จะส่งผลให้มูลค่ า
ตามบัญชีของ CGU สูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
บาท
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

1,394,710,008
(868,017,435)
526,692,573

พ.ศ. 2563
บาท
1,394,710,008
(795,989,414)
598,720,594

ค่าตัดจาหน่ายในงบการเงินรวม จานวน 72,028,021 บาท ได้รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2563 : จานวน 72,028,021 บาท)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 คาสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปั ญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมได้ถูกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
กาหนดให้สานักงาน กสทช. พิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในช่วง 694 MHz ถึง 790 MHz จากผู้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้
คลื่นความถีเ่ พื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อลเพื่อนาไปจัดสรรใหม่สาหรับกิจการโทรคมนาคมและให้สานักงาน กสทช.
พิจารณา กาหนดการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูถ้ ูกเรียกคืนคลื่นความถีด่ งั นี้
1.

ยกเว้นค่าธรรรมเนียมใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถีท่ ต่ี ้องชาระสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขัน้ ต่ าหรือราคาเริม่ ต้น และ
ให้ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจนถึงงวดทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

2.

ให้สานักงาน กสทช. สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล
(MUX) ตลอดระยะเวลาการได้รบั อนุ ญาตที่เหลืออยู่โดยให้เริม่ มีผลภายหลังจากสิน้ สุดคาสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 9/2561 เกี่ยวกับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจติ อล (MUX) โดยให้สานักงาน กสทช.จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผรู้ บั ใบอนุ ญาตให้บริการโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจติ อลตามจานวนทีเ่ กิดขีน้ จริงที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกันซึง่ จะต้องไม่เกินอัตราทีส่ านักงาน กสทช. ให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยไม่มภี าระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุทธิ )

ค่าลิ ขสิ ทธิ์
สาหรับเพลง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซือ้ สินทรัพย์
โอนงานระหว่างติดตัง้
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 33)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงิ นรวม (บาท)
ต้นทุนการผลิ ต
โปรแกรม
ละครและ
คอมพิ วเตอร์
ภาพยนตร์
และอื่นๆ

ต้นทุน
ระหว่างทา

รวม

ค่าลิ ขสิ ทธิ์
สาหรับเพลง

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (บาท)
ต้นทุนการผลิ ต
โปรแกรม
ละครและ
คอมพิ วเตอร์
ต้นทุน
ภาพยนตร์
และอื่นๆ
ระหว่างทา

รวม

308,463,390
(284,742,367)
23,721,023

2,675,281,495
(2,078,279,132)
597,002,363

270,842,086
(129,563,765)
141,278,321

552,035,923
552,035,923

3,806,622,894
(2,492,585,264)
1,314,037,630

308,463,430
(284,742,391)
23,721,039

641,008,723
(628,505,113)
12,503,610

177,289,034
(103,557,455)
73,731,579

360,000
360,000

1,127,121,187
(1,016,804,959)
110,316,228

23,721,023
1,200,000
(1,721,663)
23,199,360

597,002,363
53,031,292
355,566,226
(168,172,047)
168,172,047
(268,187,500)
737,412,381

141,278,321
5,271,445
5,389,237
(22,342,871)
129,596,132

552,035,923
722,957,131
(360,955,463)
(400,000)
913,637,591

1,314,037,630
782,459,868
(168,572,047)
168,172,047
(292,252,034)
1,803,845,464

23,721,039
1,200,000
(1,721,663)
23,199,376

12,503,610
(11,830,000)
11,830,000
(8,795,691)
3,707,919

73,731,579
826,081
1,152,000
(12,735,794)
62,973,866

360,000
1,719,000
(1,152,000)
927,000

110,316,228
3,745,081
(11,830,000)
11,830,000
(23,253,148)
90,808,161

309,663,390
(286,464,030)
23,199,360

2,915,706,966
(2,178,294,585)
737,412,381

281,502,767
(151,906,635)
129,596,132

913,637,591
913,637,591

4,420,510,714
(2,616,665,250)
1,803,845,464

309,663,430
(286,464,054)
23,199,376

629,178,723
(625,470,804)
3,707,919

179,267,114
(116,293,248)
62,973,866

927,000
927,000

1,119,036,267
(1,028,228,106)
90,808,161
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
จัดประเภทจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินไปยัง
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ)
ซือ้ สินทรัพย์
โอนงานระหว่างติดตัง้
จาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รับโอนจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ) (หมายเหตุ 17)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 33)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

ค่าลิ ขสิ ทธิ์
สาหรับเพลง

ต้นทุนการผลิ ต
ละครและ
ภาพยนตร์

งบการเงิ นรวม (บาท)
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
และอื่นๆ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (บาท)
ต้นทุนการผลิ ต
โปรแกรม
ละครและ
คอมพิ วเตอร์
ต้นทุน
ภาพยนตร์
และอื่นๆ
ระหว่างทา

ต้นทุน
ระหว่างทา

รวม

ค่าลิ ขสิ ทธิ์
สาหรับเพลง

305,743,390
(283,141,798)
22,601,592

2,383,355,493
(1,884,923,164)
498,432,329

239,833,808
(112,861,157)
126,972,651

54,783,079
54,783,079

2,983,715,770
(2,280,926,119)
702,789,651

305,743,430
(283,141,822)
22,601,608

635,838,723
(621,706,723)
14,132,000

164,559,399
(91,317,946)
73,241,453

1,095,900
1,095,900

1,107,237,452
(996,166,491)
111,070,961

22,601,592

498,432,329

126,972,651

54,783,079

702,789,651

22,601,608

14,132,000

73,241,453

1,095,900

111,070,961

2,720,000
(1,600,569)
23,721,023

156,435,064
207,415,643
(71,924,705)
71,924,705
(265,280,673)
597,002,363

(196,775)
10,822,821
23,208,091
(3,022,634)
3,022,515
159,108
(19,687,456)
141,278,321

729,010,788
(230,623,734)
(1,134,210)
552,035,923

(196,775)
898,988,673
(3,022,634)
3,022,515
(73,058,915)
71,924,705
159,108
(286,568,698)
1,314,037,630

2,720,000
(1,600,569)
23,721,039

10,157,500
(4,987,500)
4,987,500
(11,785,890)
12,503,610

(196,775)
6,599,812
6,153,000
(23,177)
6,504
159,108
(12,208,346)
73,731,579

5,417,100
(6,153,000)
360,000

(196,775)
24,894,412
(23,177)
6,504
(4,987,500)
4,987,500
159,108
(25,594,805)
110,316,228

308,463,390
(284,742,367)
23,721,023

2,675,281,495
(2,078,279,132)
597,002,363

270,842,086
(129,563,765)
141,278,321

552,035,923
552,035,923

3,806,622,894
(2,492,585,264)
1,314,037,630

308,463,430
(284,742,391)
23,721,039

641,008,723
(628,505,113)
12,503,610

177,289,034
(103,557,455)
73,731,579

360,000
360,000

1,127,121,187
(1,016,804,959)
110,316,228

รวม
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 ราคาตามบัญ ชีก่ อ นหัก ค่า ตัด จ าหน่ า ยสิน ทรัพ ย์ข องสิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ีตวั ตนซึ่งหัก ค่า ตัด จ าหน่ าย
ทัง้ จานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวนทัง้ สิ้นจานวน 1,065,005,587 บาท และจานวน
379,004,399 บาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 824,363,465 บาท และ จานวน 391,699,839 บาท) ตามลาดับ
ค่าตัดจาหน่ายในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการจานวน 292,252,034 บาท และจานวน 23,253,148 บาท (พ.ศ. 2563 : จานวน
286,568,698 บาท และจานวน 25,594,805 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการจานวน 271,078,887 บาท และ 11,153,295 บาท
(พ.ศ. 2563 : จานวน 267,771,295 บาท และ 14,100,114 บาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 21,173,147 บาท และ
12,099,853 บาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 18,797,403 บาท และ 11,494,691 บาท) ตามลาดับ
21 ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ )

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
หัก ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั คืน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

39,430,871

16,943,422
139,469,816

4,733,664

25,522,031

(613,126)
38,817,745

(8,762)
156,404,476

4,733,664

25,522,031

22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ )
สินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุ ทธิตามหน่ ว ยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

300

239,452,209
(47,807,034)
191,645,175

123,568,442
(9,897)
123,558,545

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
85,520,303
85,520,303

85,872,673
85,872,673
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1 มกราคม
พ.ศ. 2564
บาท

งบการเงิ นรวม
เพิ่ ม(ลด)ใน
่
เพิ ม(ลด)ใน งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เพิ่ ม(ลด)ใน
่
เพิ ม(ลด)ใน งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

5,356,162
(16)
(117,002)
2,645,231

4,936,289
(18)
-

(90,276)
-

-

4,846,013
(18)
-

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ลิขสิทธ์ละคร
ประมาณการรับคืนสินค้า
ประมาณการส่วนลดการขาย
ผลแตกต่างชัวคราวระหว่
่
างมูลค่าคงเหลือของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานภาษี
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
ค่าเผือ่ รับคืนละคร
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
ทรัพย์สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ประมาณการค่ารือ้ ถอน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5,498,743
1,169,104
550,320
1,372,328

(142,581)
(1,169,120)
(667,322)
1,272,903

-

5,651,274
1,659,742
131,419,214
128,894
33,485,294
8,896,174
1,017,634
58,886,014
517
249,735,252

2,980,357
5,348,089
618,140
(15,794,396)
1,299,760
(191,175)
123,153,673
40,705
(561,825)
(517)
116,186,691

(2,090,731)
(2,090,731)

8,631,631
7,007,831
618,140
115,624,818
1,428,654
31,203,388
132,049,847
1,058,339
58,324,189
363,831,212

162,784
22,737,960
459,375
58,886,013
87,182,403

671,457
894,808
18,375
(561,825)
932,539

(814,928)
(814,928)

162,784
671,457
22,817,840
477,750
58,324,188
87,300,014

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทรัพย์สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ลิขสิทธ์เพลง
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ลิขสิทธ์ละคร
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ส่วนทีล่ ดจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รวมหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(79,957)
(943,352)
(282,045)
(124,871,353)
(126,176,707)

79,957
(693,938)
(60,500,494)
82,717
15,022,428
(46,009,330)

-

(1,637,290)
(60,500,494)
(199,328)
(109,848,925)
(172,186,037)

(79,957)
(943,351)
(286,422)
(1,309,730)

79,957
(693,938)
144,000
(469,981)

-

(1,637,289)
(142,422)
(1,779,711)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

123,558,545

70,177,361

(2,090,731)

191,645,175

85,872,673

462,558

(814,928)

85,520,303

72

302

303

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงิ นรวม
เพิ่ ม(ลด)ใน
เพิ่ ม(ลด)ใน งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เพิ่ ม(ลด)ใน
เพิ่ ม(ลด)ใน งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

5,498,743
1,169,104
550,320
1,372,328

5,043,231
(18)
-

(106,942)
-

-

4,936,289
(18)
-

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – ลิขสิทธ์ละคร
ประมาณการรับคืนสินค้า
ประมาณการส่วนลดการขาย
ผลแตกต่างชัวคราวระหว่
่
างมูลค่าคงเหลือของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานภาษี
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
ทรัพย์สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ประมาณการค่ารือ้ ถอน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5,830,061
37,529,645
-

(331,318)
(36,360,541)
550,320
1,372,328

-

2,733,233
6,709,814
147,213,610
32,106,385
42,832,153
58,894,192
8,995,400
342,844,493

2,918,041
(5,050,072)
(15,794,396)
128,894
2,561,741
(33,935,979)
1,017,634
(8,178)
(8,994,883)
(91,926,409)

(1,182,832)
(1,182,832)

5,651,274
1,659,742
131,419,214
128,894
33,485,294
8,896,174
1,017,634
58,886,014
517
249,735,252

162,784
22,674,772
58,894,191
8,002,494
94,777,454

1,333,042
459,375
(8,178)
(8,002,494)
(6,325,197)

(1,269,854)
(1,269,854)

162,784
22,737,960
459,375
58,886,013
87,182,403

หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทรัพย์สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ลิขสิทธ์เพลง
สินทรัพย์ตามสัญญา
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ส่วนทีล่ ดจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รวมหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(1,431,824)
(254)
(722,222)
(139,893,780)
(142,048,080)

1,351,867
(943,098)
722,222
(282,045)
15,022,427
15,871,373

-

(79,957)
(943,352)
(282,045)
(124,871,353)
(126,176,707)

(1,431,824)
(254)
(722,222)
(2,154,300)

1,351,867
(943,097)
722,222
(286,422)
844,570

-

(79,957)
(943,351)
(286,422)
(1,309,730)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

200,796,413

(76,055,036)

(1,182,832)

123,558,545

92,623,154

(5,480,627)

(1,269,854)

85,872,673
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
24 หนี้ สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ )

23 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
- ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายโครงการ
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
- ค่าขนส่งค้างจ่าย
- ค่าประชาสัมพันธ์คา้ งจ่าย
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายอื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

583,111,371
30,015,400
70,561,241

711,179,947
49,931,359
38,956,681

7,497,309
31,638,545
13,537,885

33,116,083
22,326,722
13,804,682

68,609,515
54,411,890
2,491,035
8,867,029
8,428,479
55,959,081
882,455,041

89,538,914
40,351,058
166,984
10,140,987
14,824,478
60,995,094
1,016,085,502

4,526,268
7,737,549
2,437,507
24,182,390
91,557,453

11,218,895
6,943,915
839,009
25,928,017
114,177,323

หนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญา

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบีย้ จ่ายรอตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
70,561,241
70,561,241

38,956,681
38,956,681

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
13,537,885
13,537,885

13,804,682
13,804,682

422,985,799
(28,708,333)
394,277,466
(91,785,628)
302,491,838

496,363,700
(46,306,728)
450,056,972
(83,311,020)
366,745,952

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
211,899,457
(14,126,369)
197,773,088
(45,533,353)
152,239,735

251,580,374
(23,684,327)
227,896,047
(42,197,064)
185,698,983

จานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงั นี้

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าถึงกาหนดชาระ

กลุ่มบริษทั รับรูห้ นี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาบริการทีท่ ากับลูกค้าดังต่อไปนี้

หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน

กลุ่ม บริษทั ได้ท าสัญ ญาเช่า เพื่อ เช่าสินทรัพย์เ พื่อ ใช้ในการด าเนิ น กิจ การ โดยมีกาหนดชาระค่า เช่า ตามที่ร ะบุใ นสัญ ญา ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ยอดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
- 5 ปี ขน้ึ ไป

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
103,889,863
319,095,936
422,985,799

99,486,387
385,262,289
11,615,024
496,363,700

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
51,447,680
160,451,777
211,899,457

50,410,584
193,909,128
7,260,662
251,580,374

มูลค่ายุตธิ รรมของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 394,832,963 บาท และ 197,058,080 บาท
(พ.ศ. 2563 : จานวน 465,817,343 บาท และ 232,119,494 บาท) ตามลาดับ คานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ ตลาดทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.47-4.92 และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลาดับขัน้ มูลค่ายุตธิ รรม

ในระหว่า งปี พ.ศ. 2564 กลุ่ ม บริษ ัท รับ รู้ร ายได้จ ากการขายและบริก ารที่เ คยรวมอยู่ ใ นหนี้ สิน ที่เ กิด จากสัญ ญาที่ย กมาต้ น งวด
เป็ นจานวน 17,379,247 บาท และ 3,670,506 บาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
ในระหว่า งปี พ.ศ. 2563 กลุ่ ม บริษ ัท รับ รู้ร ายได้จ ากการขายและบริก ารที่เ คยรวมอยู่ ใ นหนี้ สิน ที่เ กิด จากสัญ ญาที่ย กมาต้ น งวด
เป็ นจานวน 22,394,088 บาท และ 11,818,649 บาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ภาษีมลู ค่าเพิม่ แสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดังนี้

25 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

995,000,000

540,000,000

490,000,000

350,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ต่ออายุได้ในสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ย
เงินกู้ยมื ในระหว่างอัตราร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี ) ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
จะครบกาหนดชาระคืนในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2563 : กาหนดชาระคืนในระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ราคาตามบัญชีสทุ ธิตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิม่
ชาระคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีสทุ ธิปลายปี
26 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ภาษีขายยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอรับคืน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างจ่าย

(72,454,874)
55,614,700
26,741,141
(17,512,263)
(7,620,296)

(64,195,763)
52,567,237
10,784,470
(11,429,465)
(12,273,521)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
(33,765,970)
776,261
3,488
(3,342,496)
(36,328,717)

24,610,076
(36,883,597)
(12,273,521)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(31,727,468)
2,446,658
47,736
(4,074,620)
(33,307,694)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ย่อย
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
จ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
จ่ายชาระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(36,328,717)
(36,328,717)

(33,307,694)
(33,307,694)

236,085,000
2,397,955
920,000,000
(4,600,000)
718,819
(82,397,955)
1,072,203,819

316,085,000
(80,000,000)
236,085,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
920,000,000
(4,600,000)
718,819
916,118,819

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 920 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จานวน
300 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญา โดยชาระคืนเงินต้นงวดแรกในวันครบกาหนดระยะเวลา 36 เดือน
นับจากวันเบิกเงินกู้ครัง้ แรกในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 และงวดต่อไป ชาระเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้ กาหนดชาระคืนดอกเบี้ยทัง้ หมด
ภายใน 84 เดือน นับตัง้ แต่วนั เบิกเงินกูค้ รัง้ แรก
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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52,578,115
(60,198,411)
(7,620,296)

27 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

540,000,000
450,000,000
350,000,000
320,000,000
6,711,000,000 4,310,000,000 3,376,000,000 2,930,000,000
(6,256,000,000) (4,220,000,000) (3,236,000,000) (2,900,000,000)
995,000,000
540,000,000
490,000,000
350,000,000

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

ภาษีมลู ค่าเพิม่ (สินทรัพย์)
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (หนี้สนิ )

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

2.87-4.04

4.04

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
2.87

-
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั นี้

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,072,203,819
1,072,203,819

236,085,000
236,085,000

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
1,088,995,513
1,088,995,513

236,072,235
236,072,235

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัญการเงินมีจานวน 1,088,995,513 บาท คานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลด
ด้วยอัตราดอกเบีย้ ตลาดทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.47 - 3.25 และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลาดับขัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

916,118,819
916,118,819

-

932,817,272
932,817,272

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินต้นของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สรุปได้ดงั นี้

ถึงกาหนดชาระภายในปี สิ้นสุด
ครบกาหนดชาระภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดชาระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดชาระหลังจาก 5ปี
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120,000,000
917,751,667
38,333,333
1,076,085,000

80,000,000
156,085,000
236,085,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
881,666,667
38,333,333
920,000,000

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรหรือขาดทุนทีร่ วมอยู่ในกาไรจากการดาเนินงาน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การวัดมูลค่าใหม่สาหรับผลประโยชน์
เมื่อเกษียนอายุ

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

159,154,118

170,653,648

84,117,983

100,858,435

(955,876)

12,808,703

4,474,039

6,665,211

(10,453,654)

(5,914,159)

(4,074,640)

(6,349,270)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ระหว่างปี มดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

-

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัญการเงินมีจานวน 932,817,272บาท คานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ คิดลดด้วย
อัตราดอกเบีย้ ตลาดทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.47 และอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลาดับขัน้ มูลค่ายุตธิ รรม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ยอดต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย้
ขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
กาไรทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
(กาไร)ขาดทุนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
โอนย้ายระหว่างกลุ่มบริษทั
จ่ายพนักงานเกษียณอายุ
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

170,653,648
17,192,337
(20,627,373)
2,479,160

163,964,704
15,706,413
(5,207,649)
2,309,939

100,858,435
7,524,005
(4,328,715)
1,278,749

105,976,538
7,397,204
(2,017,161)
1,285,168

-

13,160,964

-

5,747,698

(20,371,242)
9,917,588
(90,000)
159,154,118

(2,785,763)
(16,289,360)
(205,600)
170,653,648

(7,566,927)
3,492,287
(17,139,851)
84,117,983

(874,822)
(11,222,146)
(5,434,044)
100,858,435
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตราการตาย
อัตราเงินเฟ้ อ

ร้อยละ 0.52 - 3.56
ร้อยละ 6.50
ร้อยละ 0.00 - 20.00
ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 2.00

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือน
อัตราการเพิม่ ของเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการตาย
อัตราการตาย

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
บาท
(14,299,339) (16,972,444)
16,438,992 19,734,544
15,788,748 18,643,496
(13,902,608) (16,339,768)
(13,395,607) (18,340,339)
16,146,855 22,566,813
525,260
606,188
(594,465)
(681,928)

(5,670,424)
6,318,865
6,168,888
(5,504,730)
(4,876,015)
5,736,422
200,308
(224,121)

(8,087,540)
9,181,124
8,738,318
(7,778,001)
(8,049,180)
9,582,117
273,780
(304,624)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อา้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่ ในทางปฏิบตั สิ ถานการณ์ ดงั กล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์ก ัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผู กพั น
ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมาณการไว้
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29.1 ทุนเรือนหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หุ้นที่ออกและ
ทุนจดทะเบียน
เรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ ส่วนเกิ นมุลค่าหุ้น
หุ้น
หุ้น
บาท
บาท

ร้อยละ 0.52 - 3.03
ร้อยละ 7.00
ร้อยละ 0.00 - 20.00
ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 2.50

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ ฐาน

29 ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลดทุนจดทะเบียน
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1,161,997,216
1,161,997,216
(189,500,270)
191,499,266
1,163,996,212

972,495,202
1,744
972,496,946
972,496,946

972,495,202
1,744
972,496,946
972,496,946

322,087,270
19,955
322,107,225
322,107,225

29.2 การเพิม่ ทุน/ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีผแู้ สดงความจานงในการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1,738 หน่ วย เพื่อซื้อหุน้ สามัญ
จานวน 1,744 หุน้ ราคาใช้สทิ ธิหน่ วยละ 12.4419 บาท รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 21,698.67 บาท ซึง่ บริษทั ได้รบั ชาระแล้วเต็มจานวน
และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนจานวน 189,500,270 บาท
โดยลดหุน้ สามัญเป็ นจานวน 189,500,270 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (RS-W3)
ครบกาหนดการใช้สทิ ธิ ์ ซึง่ บริษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 191,499,266 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 191,499,266 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาใช้สทิ ธิ และอัตราใช้สทิ ธิใหม่
ของใบสาคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ ซึง่ บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
29.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) สาหรับสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2563 ดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 3 (RS-W3)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
187,517,592
ใบสาคัญแสดงสิทธิทถ่ี ูกใช้
(1,738)
ใบสาคัญแสดงสิทธิทส่ี น้ิ ระยะเวลาการใช้
(187,515,854)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ใบสาคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที่ 4 (RS-W4)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิเสนอขาย ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
191,490,733
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
191,490,733
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ นวันกาหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย มีผแู้ สดงความจานงในการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ านวน 1,738 หน่ วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ จ านวน 1,744 หุ น้ ราคาใช้ส ทิ ธิห น่ ว ยละ 12.4419 บาท รวมเป็ น จ านวนทัง้ สิน้
21,698.67 บาท ซึ่ง บริษ ทั ได้ร บั ชาระแล้ว เต็ม จานวนและได้จดทะเบียนเพิ่ม ทุ นชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วัน ที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้บริษทั ดาเนินการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั รุ่นที่ 4 (RS-W4) จานวน 191,490,733 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมของบริษทั ที่มรี ายชื่อปรากฎ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ในอัตราส่วนการถือหุน้ สามัญเดิม 5 ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย
โดยไม่คดิ มูลค่า กรณีมเี ศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน จานวนหุน้ ทีร่ องรับการใช้สทิ ธิมจี านวน 191,499,266 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ทัง้ นี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่สี ามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้มจี านวน 191,490,733 สิทธิ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ ได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 29.00 บาท โดยกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
29.4 หุน้ สามัญซือ้ คืน/สารองหุน้ สามัญซือ้ คืน
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามัญซื้อคืนและส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญซื้อคืนสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
พ.ศ. 2563 เป็ นดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่าของ ส่วนเกิ นมูลค่า
หุ้นสามัญซื้อคืน หุ้นสามัญซื้อคืน
จานวนหุ้น
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ซือ้ คืน
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ซือ้ คืน
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15,000,000
15,000,000
15,000,000

160,158,220
160,158,220
160,158,220

-

30 การจ่ายเงินปันผล
ในที่ประชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ 2563 ที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่าย
เงินปั นผลประจาปี ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 95,824,270 บาท ซึ่งบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2563
31 สารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

120,327,052
120,327,052

120,327,052
120,327,052

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
120,327,052
120,327,052

120,327,052
120,327,052

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องกันเงินสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ หลังจากหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้จะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

32 รายได้อื่น

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รายได้ดอกเบีย้
รายได้เงินปั นผล (หมายเหตุ 14)
รายได้จากการชนะคดี
รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ ์
รายได้สนับสนุนการบรรยายภาพและเสียงจาก กสทช.
รายได้จากศูนย์อาหาร
กาไรจากการปิ ดบริษทั ย่อย
รายได้อ่นื

34 ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
4,935,280

-

247,299
51,402
3,444,443
8,076,321
16,754,745

845,520
486,454
2,140,154
46,729
5,790,338
5,652,487
16,693
1,925,403
16,903,778

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
894,461
30,963
19,187,538
57,993,480
3,444,444
3,174,059
84,724,945

893,449
20,955,242
16,747,990
5,652,487
16,693
719,874
44,985,735

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 38 ก))
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดอกเบีย้ จ่ายหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
ต้นทุนบริการและวัตถุดบิ ใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 16 และ 17)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 17, 19 และ 20)
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการขายและโฆษณา
ขาดทุนจากการทาลายสินค้า
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ค่าขนส่ง
316

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(102,563,381)
1,514,592,717
824,056,416
208,242,015
364,670,694
157,930,981
524,257,030

64,975,051
1,401,739,943
727,546,250
175,087,247
359,025,026
128,050,385
300,006,813

(856,244)
78,251,898
293,783,547
129,043,802
23,253,148
53,379,510
6,105,427

26,740,447
112,071,959

2,127,781
107,888,313

-

4,031,372
379,611,173
270,798,489
107,737,264
25,632,472
58,653,075
7,975,044

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(16,086,400)

(19,358,814)

(8,289,625)

(6,549,216)

(27,554,811)
(15,415,262)
(59,056,473)

(16,752,498)
(36,111,312)

(2,701,980)
(21,307,750)
(7,639,348)
(39,938,703)

(3,689,220)
(8,461,161)
(18,699,597)

35 ภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

33 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงรวมไว้ใน
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้มดี งั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกสูงไป
ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกต่าไป
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
ทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั คืน
ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั คืน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
(เพิม่ )ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)
เพิม่ (ลด)ในหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)
รวมค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

(80,199,599)
4,426,541
-

(61,282,681)
403,594
-

(13,653,619)
(93,146)

(36,871,554)
(337)

(368,878)

(333,372)

(368,878)

(144,106)

(3,463)

(1,586)

-

-

116,186,691

(91,926,409)

932,539

(6,325,197)

(46,009,330)
(5,968,038)

15,871,373
(137,269,081)

(469,981)
(13,653,085)

844,570
(42,496,624)
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
กาไรก่อนภาษีทางบัญชี
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ:
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถหักเพิม่ ได้
ผลแตกต่างชั ่วคราวทีไ่ ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ค่าเผื่อเงินลงทุนของบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี -บริษทั รับเงินเยียวยา
ประกั
งคมม.33
ม.33
ประกั
นสันงสัคม
เงินลดทุนของบริษทั ย่อย
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ยทีค่ าดว่า
จะไม่ได้รบั คืน
ภาษีเงินได้ปีก่อนบันทึกสูง(ต่า)ไป
ภาษีเงินได้

130,951,850

665,546,724

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36 กาไรต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
112,679,235

229,716,331

(26,190,370)

(133,109,345)

(22,535,847)

(45,943,266)

(1,293,292)
640,168
(520,950)
(28,306)
16,580,911

(2,482,310)
2,382,572
919,545
(8,179)
-

(2,649,592)
597,711
(439,488)
11,596,156

(2,471,212)
1,785,533
927,166
3,349,598

789,600
-

(5,040,000)

240,000
-

(372,340)
4,426,541
(5,968,038)

(334,958)
403,594
(137,269,081)

(368,878)
(93,147)
(13,653,085)

(144,106)
(337)
(42,496,624)

36.1 กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อ หุ้นขัน้ พื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือ หุ้นสามัญ ด้ว ยจ านวนหุ้นสามัญ ถัว เฉลี่ยถ่ วงน้ า หนัก
ทีอ่ อกจาหน่ายในระหว่างปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ส่วนแบ่งกาไรทีเ่ ป็ นของ
บริษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )

127,351,173
957,496,946
0.1330

528,278,160
959,600,398
0.5505

99,026,151
957,496,946
0.1034

187,219,707
959,600,398
0.1951

36.2 กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวณโดยปรับจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยทีถ่ อื โดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุงด้วยจานวนหุน้
สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุตวิ ่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด กลุ่มบริษทั มีหนุ้ สามัญเทียบเท่า
ปรับลดคือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ บริษทั คานวณจานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั มูลค่าทีเ่ ป็ นตัวเงินของราคาตามสิทธิซ้อื หุน้ ทีม่ าพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุน้ (กาหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ สามัญของ
บริษทั ในระหว่างปี ) การคานวณนี้ทาขึ้นเพื่อกาหนดจานวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิม่ กับหุน้ สามัญที่ถอื โดยบุคคลภายนอกในการ
คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด โดยไม่มกี ารปรับปรุงกาไรแต่อย่างใด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ส่วนแบ่งกาไรที่เป็ นของบริษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก
ทีอ่ อกจาหน่ายและชาระแล้ว (หุน้ )
การปรับปรุง :
การใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก
ทีใ่ ช้ในการคานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

127,351,173

528,278,160

99,026,151

187,219,707

957,496,946

959,600,398

957,496,946

959,600,398

957,496,946
0.1330

959,600,398
0.5505

957,496,946
0.1034

959,600,398
0.1951
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

37 การซื้อธุรกิ จ

38 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั ได้ซ้อื หุ้นของ บริษทั โฟร์ท แอปเปิ้ ล จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ให้บริการและรับบริหารจัดการด้านการตลาดออนไลน์ Content & Influencer Marketing ในสัดส่วนร้อ ยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
คิดเป็ นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 13 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษทั คาดว่าจะเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดและลดค่าใช้จ่ายได้จากความมีประสิทธิผลในการ
รวมกัน (economy of scale)
ตารางต่ อ ไปนี้ เ ป็ น สรุป สิ่ง ตอบแทนที่จ่า ยซื้อ บริษ ัท โฟร์ท แอปเปิ้ ล จ ากัด และมูล ค่า ของสิน ทรัพ ย์ท่ีไ ด้ม าและหนี้ สิน ที่จ ะรับรู้
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (สุทธิ)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (สุทธิ)
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ (สุทธิ)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย (สุทธิ)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (สุทธิ)
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ทส่ี ามารถระบุได้สทุ ธิ
สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้รบั มาสุทธิ
สิง่ ตอบแทนทีจ่ า่ ยซือ้ ณ วันที่ซอ้ื ธุรกิจ - เงินสด
ค่าความนิยม

7,997,194
3,821,894
90,000
414,614
529,829
1,067,779
(7,619,764)
(451,662)
(567,396)
(360,759)
(2,397,955)
2,523,774
ร้อยละ 70
1,766,642
13,000,000
11,233,358

บุคคลหรือ กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน กับ บริษทั หมายถึง บุคคลหรือ กิจ การที่ม ีอ านาจควบคุม บริษทั หรือถูกควบคุม โดยบริษทั ไม่ ว่า
จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ที่ทาหน้าที่ถอื หุน้ บริษทั ย่อยและกิจการ
ที่เป็ นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษทั ร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั
ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทั แต่ละรายการ บริษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าทีส่ าคัญเปิ ดเผยในหมายเหตุ 14 และ หมายเหตุ 15
รายการกับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ าคัญทีน่ อกเหนือจากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสรุปได้ ดังนี้
บุคคลหรือกิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน
บริษทั เชษฐโชติ จากัด

ลักษณะธุรกิ จ
ให้บริการเช่าสถานที่

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

ไม่มตี น้ ทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ แสดงรวมในค่าใช้จา่ ยในการบริหารในกาไรหรือขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค่าความนิยมจานวน 11.23 ล้านบาท ที่เกิดขึน้ จากการซื้อธุรกิจข้างต้นเป็ นผลจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในบริษทั
โฟร์ท แอปเปิ้ ล ซึ่งประเมินเสร็จสิ้นภายในปี 2564 โดยกลุ่ม บริษทั คาดว่าค่าความนิ ยมดังกล่าวจะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้
จากการทาการตลาดออนไลน์ การผลิตคอนเทนต์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการช่วยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business
Ecosystem) ให้กบั กลุ่มบริษทั โดยรวม
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดงั นี้
ก)

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข) ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
รายการค้ากับบริษทั ย่อย
รายได้ธรุ กิจสื่อ
รายได้ธรุ กิจเพลง
รายได้จากการบริหารจัดการ
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้ จ่าย
(หมายเหตุ 34)
รายการค้ากับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้ จ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

รายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างกลุ่มบริษทั กับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

-

-

22,755,867
6,968,138
467,990,700
57,993,480
19,148,815
33,273,370
1,085,576

215,112,972
28,746,721
428,809,910
16,747,990
20,831,151
3,997
50,586,538
527,627

-

-

2,701,980

3,689,220

ลูกหนี้ การค้า
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

41,832,827
115,274,629
16,080,916
139,914,709

7,191,708
77,211,431
7,484,954
79,202,310

8,387,277
72,078,554
8,106,445
88,018,658

4,766
4,766

500,716,925
500,716,925

461,052,163
4,766
461,056,929

ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษทั ย่อย

2,489,884

2,489,884

5,795,190

5,887,331

ค่าเผื่อหนี้ สงสัญจะสูญ - ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษทั ย่อย

(2,489,884)

(2,489,884)

(2,489,884)

(2,489,884)

เงินมัดจา
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

15,117,408

16,144,598

7,288,884

6,997,124

-

-

-

19,783,021

รายได้ค้างรับ

40,053,118
128,692,802
14,711,700
165,193,940

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

บริษทั ย่อย
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค) ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
เจ้าหนี้ การค้า
บริษทั ย่อย
เจ้าหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

รายได้รบั ล่วงหน้ า
บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
ค่านายหน้ าและค่าใช้จ่ายส่งเสริ ม
การขายค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ง)
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (สุทธิ)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

-

-

3,593,046

17,128,356

1,878,047
1,878,047

2,610,975
2,610,975

17,139,851
880,024
18,019,875

939,362
939,362

-

1,186,889
1,186,889

-

-

-

-

1,260,000

1,608,980
822,453
2,431,433

81,319

1,260,000

3,582,999
3,582,999

824,434

-

-

172,500

17,119

568,218

1,461,056

-

876,479

376,050,024

432,266,323

194,050,066

255,315,481

การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ยอดยกมา
เงินให้กยู้ มื เพิม่
รับคืนเงินกูย้ มื
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดยกไป

20,355,000
20,355,000
(20,355,000)
-

20,355,000
20,355,000
(20,355,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
1,055,055,000
680,000,000
(707,000,000)
1,028,055,000
(20,355,000)
1,007,700,000

1,027,055,000
471,000,000
(443,000,000)
1,055,055,000
(20,355,000)
1,034,700,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กู้ยมื ที่ไม่มหี ลักประกันใน
สกุลเงินบาทโดยมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.01 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปี )
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริษทั มีเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย โดยรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ใน 12 เดือนข้างหน้าสาหรับลูกหนี้ท่ไี ม่ได้มกี ารเพิม่ ขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ม ี นัยสาคัญ และรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสาหรับเงินให้กู้ยมื ทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ นี ัยสาคัญ
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
บาท
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
รับรูค้ า่ เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ ในกาไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายหนี้สญ
ู ในระหว่างปี เนื่องจากไม่สามารถเก็บเงินได้
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(20,355,000)
(20,355,000)

เงินให้กยู้ มื เป็ นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ายุตธิ รรมจึงมีมลู ค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสาคัญ
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จ) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
39 ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน

การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2563 มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ยอดยกมา
เงินให้กยู้ มื เพิม่
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดยกไป

255,327,125
229,700,000
(460,700,000)
24,327,125

97,027,125
182,000,000
(23,700,000)
255,327,125

ในการวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั มีการพิจารณาจากกาไรขัน้ ต้นจากรายได้ต่างๆโดยจัดประเภทของรายได้ออกเป็ น
รายได้ธรุ กิจพาณิชย์หลายช่องทาง รายได้ธรุ กิจสื่อ รายได้ธรุ กิจเพลง รายได้ธรุ กิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม และรายได้ธรุ กิจบริการและ
อื่นๆ ยอดรายได้ได้ตดั รายการระหว่างกันออกแล้ว กาไรขัน้ ต้นคานวนจากยอดรายได้หกั ด้วยต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ข้อมูลเกีย่ วกับภูมศิ าสตร์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 รายการค้ า กับ ลู ก ค้ า ภายนอกส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้อ ยละ 94.28 ของกลุ่ ม บริษ ัท เป็ นการค้ า
ภายในประเทศ นอกจากนี้สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั อยูใ่ นประเทศไทย
ลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษทั ไม่มรี ายได้จากการขายและให้บริการกับลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษทั
จึงมิได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกู้ยมื ที่ไม่มหี ลักประกัน
ในสกุลเงินบาท ที่มดี อกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.01 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.99 ต่อปี ) เงินกู้ยมื ดังกล่าวมีกาหนด
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงิน กู้ยืม เป็ น ส่ว นที่ห มุน เวีย น มูล ค่า ยุติธ รรมจึง มีมูล ค่า เท่ า กับ ราคาตามบัญ ชี เนื่ อ งจากผลกระทบของอัต ราคิด ลดไม่ม ี
สาระสาคัญ
ฉ)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีส่ าคัญ
ผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ ริหารระดับสูง ค่าตอบแทน
ทีจ่ า่ ยหรือค้างจ่ายสาหรับผูบ้ ริหารทีส่ าคัญมีดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
165,193,940
4,494,110
169,688,050

139,914,709
4,367,216
144,281,925

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
79,202,310
2,460,920
81,663,230

88,018,658
2,911,386
90,930,044

ธุรกิ จพาณิ ชย์
หลายช่ องทาง
พันบาท
รายได้
รายได้ภายนอก
รายได้ภายใน
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
จังหวะเวลา
การรับรู้รายได้
- เพื่อปฏิบตั ติ ามภาระ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้
(point in time)
- ตลอดช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั ิ
ตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
(overtime)
รวมรายได้

สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(สุทธิ)
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ธุรกิ จสื่อ
พันบาท

งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ธุรกิ จ
รับจ้างและ ธุรกิ จบริ การ
ธุรกิ จเพลง ผลิ ตกิ จกรรม
และอื่นๆ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รายการ
ตัดบัญชี
พันบาท

รวม
พันบาท

2,263,428
308,492
2,571,920
1,155,685
1,416,235

1,078,672
751,127
1,829,799
1,029,926
799,873

204,623
6,968
211,591
55,067
156,524

26,110
17,494
43,604
37,970
5,634

469,030
469,030
19,394
449,636

3,572,833
1,553,111
5,125,944
2,298,042
2,827,902

(1,553,111)
(1,553,111)
(493,873)
(1,059,238)

3,572,833
3,572,833
1,804,169
1,768,664

2,571,920

451,202

211,591

43,604

-

3,278,317

(346,972)

2,931,345

2,571,920

1,378,597
1,829,799

211,591

43,604

469,030
469,030

1,847,627
5,125,944

(1,206,139)
(1,553,111)

641,488
3,572,833

50,410

203,590

695

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
158
311,761

566,614

-

566,614

101,589

100,198

3,184

-

206,037

411,008

-

411,008

60,894

2,159,979

23,200

-

86,465

2,330,538

-

2,330,538
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ธุรกิ จพาณิ ชย์
หลายช่ องทาง
พันบาท
รายได้
รายได้ภายนอก
รายได้ภายใน
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
จังหวะเวลา
การรับรู้รายได้
- เพื่อปฏิบตั ติ ามภาระ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้
(point in time)
- ตลอดช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั ิ
ตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
(overtime)
รวมรายได้

สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(สุทธิ)

2,381,755
171,413
2,553,168
955,688
1,597,480

ธุรกิ จสื่อ
พันบาท
1,148,162
728,543
1,876,705
1,070,287
806,418

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ธุรกิ จ
รับจ้างและ ธุรกิ จบริ การ
ธุรกิ จเพลง ผลิ ตกิ จกรรม
และอื่นๆ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
166,178
27,747
193,925
70,358
123,567

78,068
377
78,445
47,026
31,419

428,810
428,810
377,135
51,675

3,774,163
1,356,890
5,131,053
2,520,494
2,610,559

40 ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้ และสัญญาที่สาคัญ
รายการ
ตัดบัญชี
พันบาท
(1,356,890)
(1,356,890)
(751,832)
(605,058)

40.1 ภาระผูกพัน
รวม
พันบาท
3,774,163
3,774,163
1,768,662
2,005,501

ก) ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน

ซือ้ สินทรัพย์

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท

11,047,679

7,292,379

8,054,509

3,528,309

ข) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้

2,553,168

486,300

190,019

78,445

-

3,307,932

(393,915)

2,914,017

2,553,168

1,390,405
1,876,705

3,906
193,925

78,445

428,810
428,810

1,823,121
5,131,053

(962,975)
(1,356,890)

860,146
3,774,163

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
741
54
335,253

641,881

-

641,881

63,380

242,453

101,111

128,633

3,915

-

237,829

471,488

-

471,488

66,354

1,748,586

23,721

-

74,097

1,912,758

-

1,912,758

กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายอดรวมของจานวนเงินขัน้ ต่ าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

720,384
183,352
903,736

711,072
881,232
1,592,304

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
345,600
57,600
403,200

345,600
403,200
748,800

ค) ภาระผูกพันจากสัญญาบริการทีย่ กเลิกไม่ได้
กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ยอดรวมของจานวนเงินขัน้ ต่ าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้มดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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66,545,094
16,092,336
82,637,430

63,047,354
75,384,408
138,431,762

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
29,611,536
4,281,828
33,893,364

28,502,896
32,141,004
60,643,900
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บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
40.2 สัญญาสาคัญที่ทากับกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันและกิ จการอื่น

บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
41 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ

ก) บริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยแห่ง หนึ่ ง ได้ท าสัญ ญาจ านวน 6 สัญ ญา เพื่อ ใช้บ ริก ารช่ อ งสัญ ญาณดาวเทีย มและใช้ บ ริก าร
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยมีกาหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2567 โดยบริษทั ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริการและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว
ตามทีร่ ะบุในสัญญา ทัง้ นี้ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ข) บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาเช่าเวลาของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงกับส่วนราชการจานวน 2 สัญญา กาหนดระยะเวลา 2 ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ค) บริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุ ญ าตและต้อ งช าระค่า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี และค่า ธรรมเนี ย มในการน าส่ง เข้า กองทุ น ตามข้อ ก าหนด
และเงื่อนไขทีป่ ระกาศโดย กสทช.
ง) บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภ าคพื้นดินในระบบดิจติ อล
กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สาหรับดาเนินกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษทั ย่อยได้วางหนังสือค้าประกัน
จากสถาบันการเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั ถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ ์
และการผิดสัญญา จานวนทุนทรัพย์ 40.03 ล้านบาท และ 31.27 ล้านบาท ตามลาดับ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนัน้
ผู้บริหารได้พจิ ารณาแล้วว่ายังไม่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่จี ะต้องจ่ายชาระการละเมิดลิขสิทธิ ์และอื่นๆ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงยัง
ไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้อง
42 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
42.1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจจากบริษทั แห่งหนึ่งโดยจะจ่ายค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงินประมาณ 877.6 ล้านบาท ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
42.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้มมี ติให้นาเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ.2565 พิจารณาอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

40.3 หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
การประกันผลงานและการปฏิบตั งิ าน
ตามสัญญา
การประกันเงินรับล่วงหน้า
การใช้ไฟฟ้ าและการสื่อสาร
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21.78
0.42
22.20

21.07
0.05
0.42
21.54

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้านบาท
ล้านบาท

-

0.29
0.29
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เอกสารแนบ
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333

เอกสารแนบ 1 : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม เลขานุุการบริ ิษััท และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
ลำำ�ดัับ

1.

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ ิหาร
- ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�ง

59 15
มกราคม
2546

ประเภท
กรรมการ

กรรมการ

ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม
/ กรรมการ
บริ ิหาร

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ปริ ิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� :
คณะบริ ิหารธุุรกิิจ มหาวิ ิทยาลััยราชภััฎ
จัันทรเกษม
ปริ ิญญาตรี ี : คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิ ิทยาลััยรามคำำ�แหง

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
โดยตรงและทางอ้้อม
(ร้้อยละ)

ตนเอง 23.65%

ความสััมพัันธ์์ทาง
ครอบครััวระหว่่าง
กรรมการและผู้้�บริ ิหาร

ไม่มี

คู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม และเลขานุุการบริ ิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ประวััติิการอบรม

บริ ิษััท

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆในปีีที่่�ผ่่านมาในกิิจการ
หรื ือองค์์กรอื่่�น

14 พ.ย. 2555 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการ บริ ิษััท เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด / กรรมการ

2546 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริ ิหาร

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2546

บริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด / กรรมการ บริ ิษััท

2535 - ปััจจุุบััน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

ไทเกอร์์ฟััน จำำ�กััด / กรรมการ บริ ิษััท เชษฐโชติิ

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

จำำ�กััด / กรรมการ บริ ิษััท ซอร์์ริ่่�ง ไทเกอร์์ จำำ�กััด /
กรรมการ บริ ิษััท โกลเด้้น ไทเกอร์์ จำำ�กััด /กรรมการ
บริ ิษััทที่่�ถืือหุ้้�น โดย บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
จำำ�นวน 9 บริ ิษััท

2.

3.

นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล
- กรรมการ กรรมการบริ ิหาร
- ประธานกรรมการบริ ิหาร
ความเสี่่�ยง
- เลขานุุการบริ ิษััท
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายพาณิิชย์์

51 21
เมษายน
2547

นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร
- กรรมการ กรรมการบริ ิหาร
- ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย
การเงิิน
- ประธานกรรมการบรรษััท
ภิิบาลและการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน
- กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

43 31
มกราคม
2563

กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม
/ กรรมการ
บริ ิหาร และ
เลขานุุการ
บริ ิษััท

ปริ ิญญาโท : บริ ิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (MBA)
สถาบัันศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิ ิทยาลััย
ปริ ิญญาตรี ี : สถิิติิศาสตรบััณฑิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิ ิทยาลััย

กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม
/ กรรมการ
บริ ิหาร

ปริ ิญญาโท : บริ ิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (MBA)
Northeastern University, Boston, USA
ปริ ิญญาโท	: Science in Finance (MSF)
Northeastern University, Boston, USA
ปริ ิญญาตรี ี : บริ ิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (BBA)
โปรแกรมนานาชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิ ิทยาลััย

ตนเอง - ไม่่มีี-

ไม่มี

คู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

15 ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพาณิิชย์์

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

2554 -11 พ.ย. 2563

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

ปีี 2550 / Director Accreditation Program (มหาชน)

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

(DAP) ปีี 2547 / Executive Development

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

Program รุ่่�นที่่� 4 (EDP 4) สมาคมบริ ิษััทจด

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

ทะเบีียนไทย ปีี 2552 / หลัักสููตรผู้้�บริ ิหารระดัับสููง

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

(หลัักสููตร วตท.) รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันวิ ิทยาการตลาด

2553 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

2551 - ปััจจุุบััน

เลขานุุการบริ ิษััท

2550 - 14 ต.ค. 2562

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

2547 - ปััจจุุบััน

กรรมการ กรรมการบริ ิหาร

Director Certification Program (DCP)

กรรมการ บริ ิษััทที่่�ถืือหุ้้�นโดย บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด
จำำ�นวน 5 บริ ิษััท

ทุุน ปีี 2559

ตนเอง - ไม่่มีี-

ไม่มี

คู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

12 พ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่าง

3 ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริ ิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

31 ม.ค. 2563 - ปััจจุุบััน

กรรมการ

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / อบรมพััฒนา

บร ิษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล

ความรู้้�ต่่อเนื่่�องทางด้้านบััญชีีจำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง

2561 - 2563
2560 - 2561
2557 - 2559

ยั่่�งยืืน และกรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

Group CFO/ รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
กรรมการ Structured Finance
กรรมการ Corporate Finance & Treasury

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

หลัักสููตร “CFO’s Orientation Course for

กรรมการ บริ ิษััทที่่�ถืือหุ้้�นโดย บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด

New IPOs” รุ่่�น 4 (Orientation 12 ชั่่�วโมง)

(มหาชน)

ศููนย์์ส่่งเสริ ิมการพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน (TSI)

จำำ�นวน 5 บริ ิษััท

จ�ำกัด และบร ิษัท เอ็นเซิรฟ
์ โฮลดิง้ จ�ำกัด หลัักสููตร “2136 TFRS ที่่�มีีผลบัังคัับ
บร ิษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ใช้้ ปีี 2020 (ใหม่่ล่่าสุุด)” (สรุุปประเด็็นที่่�สำำ�คััญ

จ�ำกัด (มหาชน)

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ปรัับปรุุง

บร ิษัท โทร ีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

ใหม่่สำำ�หรัับปีี 2563) บริ ิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนา

จ�ำกัด (มหาชน)

ธรรมนิิติิ จำำ�กัด
ั วัันที่่� 17 มกราคม 2563 /
อบรม หลัักสููตร “สรุุปสาระสาคััญ ประเด็็นที่่�ควร
ทราบของ TFRS for PAEs ที่่�ต้้องใช้้” และการ
เปลี่่�ยนแปลงในปีี 2564 สมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียน
ไทย (TLCA) / TLCA CFO Professional
Development Program (TLCA CFO CPD)
ครั้้�งที่่� 4/2021 “How finance leaders are
adapting within the new normal” สมาคม
บริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA) / TLCA CFO
Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้้�งที่่� 8/2021 หััวข้้อ “The
modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting”
สมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA) / TLCA
CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) ครั้้�งที่่� 9/2021 หััว
ข้้อ “ESG related Financial Innovation”
สมาคมบริ ิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)

4.

5.
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นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์
- กรรมการ
- กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง
- ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายกฎหมาย

นายโสรััตน์์ วณิิชวรากิิจ
- กรรมการ

66 30
กรกฎาคม
2551

กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม

48 14
กรรมการ
พฤศจิิกายน
2555

น.บ.ท. : เนติิบััณฑิิตไทย สำำ�นัักอบรมศึึกษา
กฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา / ปริ ิญญาตรี ี :
นิิติิศาสตรบััณฑิิตมหาวิ ิทยาลััยรามคำำ�แหง /
ประกาศนีียบััตร : กฎหมายการค้้าระหว่่างประเทศ
สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
ประกาศนีียบััตร : กฎหมายภาษีีอากร สำำ�นัักอบรม
ศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา

ตนเอง - ไม่่มีี-

ไม่มี

คู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ตนเอง 10.08%
ปริ ิญญาโท : บริ ิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต ( MBA )
คู่่�สมรสและบุุตร
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย ( AIT ) / ปริ ิญญาตรี ี ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
บริ ิหารธุุรกิิจ สาขาการตลาด มหาวิ ิทยาลััย
นิิติิภาวะ - ไม่่มีีอััสสัม
ั ชััญ ( ABAC )

ไม่่มีี

1 ก.พ. 2560 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริ ิหารความเสี่่�ยง

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP)

กรรมการ บริ ิษััทที่่�ถืือหุ้้�นโดย บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด

1 ก.พ. 2560 - 11 พ.ย. 2563 กรรมการบรรษััทภิิบาล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายกฎหมาย

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

ปีี 2551 / Director Accreditation Program (มหาชน)

2558 - ปััจจุุบััน

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

(DAP) ปีี 2551 / Financial Statements for

31 ก.ค. 2551 - ปััจจุุบััน

กรรมการ

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

Directors (FSD) ปีี 2551

2550 - 2558

รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สำำ�นัักกฎหมาย

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

2555 - 2557

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

2540 - 2550

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

2555 - ปััจจุุบััน

กรรมการ

2543 - ปััจจุุบััน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

จำำ�นวน 2 บริ ิษััท

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

บร ิษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)

Director Certification Program (DCP)

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร บริ ิษััท แพนเอเชีีย

บร ิษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จ�ำกัด

ปีี 2556

อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม เลขานุุการบริ ิษััท และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
ลำำ�ดัับ

6.

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง

อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�ง

นายพิิศิิษฐ์์ ดััชณาภิิรมย์์
80 19
- กรรมการอิิสระ
กุุมภาพัันธ์์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
2550
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

ประเภท
กรรมการ

กรรมการ

อิิสระ
/ ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ปริ ิญญาตรี ี : บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิ ิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริ ิญญาตรี ี: พาณิิชยศาสตรบััณฑิิต
มหาวิ ิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 966

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
โดยตรงและทางอ้้อม
(ร้้อยละ)

ตนเอง - ไม่่มีีคู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ความสััมพัันธ์์ทาง
ครอบครััวระหว่่าง
กรรมการและผู้้�บริ ิหาร

ไม่่มีี

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม และเลขานุุการบริ ิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

ช่่วงเวลา
2561 - ปััจจุุบััน
2557 - ปััจจุุบััน
ก.พ. 2550 - ปััจจุุบััน

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวััติิการอบรม

บริ ิษััท
สหกรณ์์ออมทรััพย์์พนัักงานบริ ิษััท

Director Certification Program (DCP) ปีี

ประธานกรรมการ สหกรณ์์ออมทรััพย์์พนัักงาน

เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด

2550 / Audit Committee Program (ACP)

บริ ิษััท เบอร์์ลี่�่ ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด / กรรมการ บริ ิษััท

บริ ิษััท ทางยกระดัับดอนเมืือง

ปีี 2548 / Director Accreditation Program

ทางยกระดัับดอนเมืือง จำำ�กััด (มหาชน) /

จำำ�กััด (มหาชน)

(DAP) ปีี 2547

ประธานกรรมการบริ ิหารกลุ่่�มบริ ิษััทที่่�ปรึึกษาใน
เครื ือบริ ิษััท โปรเฟสชั่่�นแนล อััลไลแอนซ์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

และประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2546 - ปััจจุุบััน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

/ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และรองประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า

บริ ิษััท เจมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)

รองประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
2544 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริ ิหาร

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆในปีีที่่�ผ่่านมาในกิิจการ
หรื ือองค์์กรอื่่�น

ตอบแทน บริ ิษััท เจมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) /
� รึึกษาในเครื ือ
กลุ่่�มบริ ิษััทที่่ป

กรรมการ บริ ิษััท โปลิิฟาร์์ม จำำ�กััด

บริ ิษััท โปรเฟสชั่่�นแนล อััลไลแอนซ์์
กรุ๊๊�ป จำำ�กัด
ั

7.

8.

9.
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นางวรรณสุุดา ธนสรานาต
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

70 20
มกราคม
2559

นายศุุภกิิจ อััศวชััย
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

63 30
มิิถุุนายน
2564

นางสาวกุุลจรรยา คฤหเดช
- กรรมการบรรษััทภิิบาล
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
- ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายบุุคลากร

52 11
ธัันวาคม
2562

กรรมการ
อิิสระ
/ กรรมการ
ตรวจสอบ

ปริ ิญญาโท : บริ ิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
(MBA) มหาวิ ิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริ ิญญาตรี ี : บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิ ิทยาลััยเชีียงใหม่่

ตนเอง - ไม่่มีีคู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ไม่่มีี

กรรมการ
อิิสระ /
กรรมการ
ตรวจสอบ

ปริ ิญญาโท : สาขาการจััดการ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิ ิทยาลััย
ปริ ิญญาตรี ี : สาขาบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิ ิทยาลััย

ตนเอง - ไม่่มีีคู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ไม่่มีี

-

ปริ ิญญาโท : การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิ ิทยาลััย โกลเด้้นเกท
ซานฟรานซิิสโก สหรััฐอเมริ ิกา
ปริ ิญญาตรี ี : รััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต
คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิ ิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ตนเอง - ไม่่มีีคู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

2535 - ปััจจุุบััน

กรรมการและกรรมการบริ ิหาร

บริ ิษััท โปลิิฟาร์์ม จำำ�กััด

2562 - ปััจจุุบััน

ที่่�ปรึึกษา

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP)

ม.ค. 2559 - ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2559

ไม่่มีี

และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ไม่่มีี

2553 - 2561

Senior Vice President ลููกค้้าจีีน ลููกค้้าธุุรกิิจรายกลาง

ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

30 มิิถุน
ุ ายน 2564 - ปััจจุุบัน
ั

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

ม.ค. 2563- ธ.ค. 2563
พ.ย. 2560-ธ.ค. 2562
ก.ย. 2560-ธ.ค. 2562
ม.ค. 2560-ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2543- ธ.ค. 2562

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
� รึึกษาทางธุุรกิิจ ประเภทธุุรกิิจเทรดดิ้้�ง
ที่่ป
� ง
กรรมการบริ ิหารความเสี่่ย
� า่ ยการเงิิน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่
กรรมการการลงทุุน
� า่ ยการเงิิน
กรรมการ และรัักษาการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่
กรรมการ

ม.ค. 2549- ธ.ค. 2562
ต.ค. 2557- ธ.ค. 2562
ต.ค. 2557- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562
ม.ค. 2543- ธ.ค. 2560
ม.ค. 2543- ธ.ค. 2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12 พ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน

กรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

11 ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบุุคลากร

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

2557-2562

รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริ ิหาร

บริ ิษััท ลาซาด้้า จำำ�กััด

บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP)

ไม่่มีี

ปีี 2547

บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
บริ ิษัั ท บิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริ ิษััท บีีเจซีี มารี ีน รี ีซอสเซส
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� เอเชีียติ๊๊�ก โซดา จำำ�กัด
ั
ไทยคอร์์ป อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล คััมปะนีี ลิิมิเิ ต็็ด
อิิจิบั
ิ งั ฟู้้�ดส์์ คััมปะนีี ลิิมิเิ ต็็ด
บริ ิษััท บิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
� งแก้้วไทย
บริ ิษััท บริ ิษััท อุุตสาหกรรมทำำ�เครื่่อ
จำำ�กัด
ั (มหาชน)
บริ ิษััท บีีเจซีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท ไทยกลาสเทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั
บีีเจซีี กล๊๊าส เวี ียดนาม ลิิมิเิ ต็็ด
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ ฟู้้�ดส์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ เซลล็็อกซ์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท รููเบีียอุุตสาหกรรม จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท บีีเจซีี คอนซููเมอร์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท บีีเจเอช เมดิิคอล จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท ไทย-สแกนดิิค สตีีล จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท บีีเจซีี อิินดััสเตรี ียล แอนด์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ สเปเชีียลตี้้�ส์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท บีีเจซีี สเปเชีียลตี้้�ส์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท เอเซีียบุ๊๊�คส จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท ดิิสทรี่่� – ไท จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท คอสม่่า เทรดดิ้้�ง จำำ�กัด
ั
บริ ิษััท มััณฑนา จำำ�กัด
ั

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม เลขานุุการบริ ิษััท และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี

ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ผู้้�บริ ิหาร และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ในบริ ิษััทฯ บริ ิษััทย่่อย และบริ ิษััทร่่วม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายสุุรชััย
เชษฐโชติิศัักดิ์์�

นายดนััยศิิษฏ์์
เปสลาพัันธ์์

นางพรพรรณ
เตชรุ่่�งชััยกุุล

นายวิ ิทวััส
เวชชบุุษกร

นายโสรััตน์์
วณิิชวรากิิจ

นายพิิศิิษฐ์์
ดััชณาภิิรมย์์

นางวรรณสุุดา
ธนสรานาต

นายศุุภกิิจ
อััศวชััย

นางสาวกุุลจรรยา
คฤหเดช

1. บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

x //

/

/ //

/ //

/

/

/

/

*

2. บร ิษัท อาร์เอส มอลล์ จ�ำกัด (ชื่อเดิม บร ิษัท ไลฟ์สตาร์ จ�ำกัด)

x/

/

3. บร ิษัท อาร์.เอส.เทเลว ิชั่น จ�ำกัด
4. บร ิษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ไิ ทย จ�ำกัด
5. บร ิษัทไลฟ์สตาร์จ�ำกัด (ชื่อเดิมบร ิษัท อาร์เอส มอลล์ จ�ำกัด และ บร ิษัท บันเทิง วาไรตี้ จ�ำกัด)

x/

/

6. บร ิษัท คูลลิซ่ม
ึ จ�ำกัด

x/

7. บร ิษัท ย๊าค จ�ำกัด

x/

/

8. บร ิษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

x/

/

/

/

9. บร ิษัท อาร์เอส ทราเวล จ�ำกัด (ชื่อเดิม บร ิษัท กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ�ำกัด)

x/

10. บริ ิษััท อาร์์ อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด(ชื่่�อเดิิมบริ ิษััท อาร์์เอสเอ็็กซ์์จำำ�กััด)

/

/

11. บร ิษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จ�ำกัด
12. บร ิษัท โฟร์ท แอปเปิ้ ล จ�ำกัด
13. บริ ิษััท เชฏฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด (บริ ิษััทร่่วม)

/

/

/

x/

14. บร ิษัท อาร์เอส แพลนบี จ�ำกัด
หมายเหตุุ
x ประธานกรรมการ

x/

/ กรรมการ

// กรรมการบริ ิหาร

/

/

* ผู้้�บริ ิหาร
บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริ ิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ลำำ�ดัับ

1.

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
โดยตรงและทางอ้้อม
(ร้้อยละ)

ความสััมพัันธ์์ทาง
ครอบครััวระหว่่าง
กรรมการและผู้้�บริ ิหาร

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

บริ ิษััท

ไม่่มีี

1 ธ.ค.

ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีี

บริ ิษััท อาร์์เอส

TFRS 9 ที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิิน จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง / CFO’s Refresher Course รุ่่�นที่่� 1 จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / TFRS ใหม่่

คู่่�สมรสและบุุตร

2549 -

อาวุุโส และผู้้�

จำำ�กััด (มหาชน)

กระทบงบการเงิินอย่่างไรและผลกระทบของมาตรการผ่่อนปรนจาก Covid-19 จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง / อบรมหลัักสููตร ผู้้�บริ ิหารมืืออาชีีพ จำำ�นวน 12 ชั่่�วโมง

ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ

ปััจจุุบััน

ควบคุุมดููแลการ

/ อบรม Online สภาวิ ิชาชีีพบััญชีี  จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง หััวข้้อ ดัังนี้้� / การปฏิิบััติิตาม TFRS 16 โดยไม่่ยุ่่�งยาก / Transfer Pricing การกำำ�หนดราคาโอน

ทำำ�บััญชีี

หลัักการเหตุุผลและแนวทางการปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง / ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับ TFRSs กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน / Anti-Corruption Practical Guide

อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�ง

50

1

ปริ ิญญาตรี ี

ตนเอง - ไม่่มีี-

- ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีอาวุุโส

ธันวาคม

: บััญชีีบััณฑิิต

- ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี

2549

มหาวิ ิทยาลััยกรุุงเทพ

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง

นางนวลทรง ลิิมปนารัักษ์์

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

ประวััติิการอบรม

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆในปีีที่่�ผ่่านมาในกิิจการ
หรื ือองค์์กรอื่่�น

ไม่่มีี

Traning (ACPG) 2562 จำำ�นวน 16 ชั่่�วโมง / หลัักสููตรก้้าวทัันมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ที่่�จะนำำ�มาใช้้ในปีี 2562 และ 2563 รุ่่�นที่่� 4/62
จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง / หลัักสููตรมาตรฐานบััญชีี TFRS ปีี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 9 and TFRS 11) จำำ�นวน 7 ชั่่�วโมง
/ พิิจารณ์์ (ร่่าง) กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน ฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ (Conceptual Framework) จำำ�นวน 3 ชั่่�วโมง / PwC Thailand’s 2019
Symposium : A close look at recent legal and tax developments จำำ�นวน 6 ชั่่�วโมง / TFRS ปีี 65 (รุ่่�นที่่� 2) / มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับ
ที่่� 16 สััญญาเช่่า / การบััญชีีเกี่่�ยวกัับการตีีราคาสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน / TFRS 15 กัับธุุรกิิจอสัังหาริ ิมทรััพย์์ / เจาะลึึกกฎหมายบััญชีี และแนวปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริ ิษััทย่่อย
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริ ิษััท

กรรมการ 1

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริ ิษััทย่่อยและบริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริ ิษััท

กรรมการ2

บริ ิษััทย่่อย

กรรมการ 1

กรรมการ2

บริ ิษััทร่่วม

1. บริ ิษััท อาร์์เอส มอลล์์ จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

นายสุุพรรณ เสืือหาญ / นายประเวช จิิวััฒนาชวลิิตกุุล

1. บริ ิษััท ไอเดีีย เพาเวอร์์ จำำ�กััด

(ชื่่�อเดิิมบริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด)
2. บริ ิษััท เชฏฐ์์ เอเชีีย จำำ�กััด
2. บริ ิษััท อาร์์.เอส.เทเลวิ ิชั่่�น จำำ�กััด

นางสาวนงลัักษณ์์ งามโรจน์์ / นายสุุพรรณ เสืือหาญ

3. บริ ิษััท จััดเก็็บลิิขสิิทธิ์์�ไทย จำำ�กััด

นายสุุพรรณ เสืือหาญ / นายประเวช จิิวััฒนาชวลิิตกุุล
นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

นายประชา ชััยสุุวรรณ / นางสาววรลัักษณ์์ ชััยสุุวรรณ
/ นางสาวสุุธิิดา ชััยสุุวรรณ
นางสาวมาลีี เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางชณภา เชษฐโชติิศัักดิ์์�

บริ ิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. บริ ิษััท เชษฐโชติิศัักดิ์์� จำำ�กััด

4. บริ ิษััท ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กััด (ชื่่�อเดิิม

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

/ นายสุุวััฒน์์ เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางสาวธิิดารััตน์์
เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางสาวมาริ ิสา เชษฐโชติิศัักดิ์์� /

นายนพดล ลิิขิิตสััจจากุุล

บริ ิษััท อาร์์เอส มอลล์์ จำำ�กััด และ

นางนารี ีรััตน์์ ลิ้้�มประเสริ ิฐ

บริ ิษััท บัันเทิิง วาไรตี้้� จำำ�กััด)
2. บริ ิษััท เม็็มเบอร์์ชิิป จำำ�กััด
5. บริ ิษััท คููลลิิซึ่่�ม จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล /

นายปริ ิญญ์์

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

หมื่่�นสุุกแสง

นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� /
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์�

นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์
3. บริ ิษััท ไทเกอร์์ฟััน จำำ�กััด
6. บริ ิษััท ย๊๊าค จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

7. ชื่่�อบริ ิษััท อาร์์ อััลไลแอนซ์์ จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายดนััยศิิษฏ์์ เปสลาพัันธ์์ /

(ชื่่�อเดิิม บริ ิษััท อาร์์เอสเอ็็กซ์์ จำำ�กััด)

นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� /
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์�

4. บริ ิษััท เชษฐโชติิ จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� /
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางสาววลีีวััลย์์ โรจนภัักดีี

8. ชื่่�อบริ ิษััท อาร์์เอส ทราเวล จำำ�กััด

นายประเวช จิิวััฒนาชวลิิตกุุล /

(ชื่่�อเดิิมบริ ิษััท กู๊๊�ดไลฟ์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด)

นางสาวธิิติิยาพร งามแสง

9. บริ ิษััท อาร์์เอส อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล

5. บริ ิษััท ซอร์์ริ่่�ง ไทเกอร์์ จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� /
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์�

6. บริ ิษััท โกลเด้้น ไทเกอร์์ จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์�

บรอดคาสติ้้�ง แอนด์์ สปอร์์ต

นางสุุจีีรา เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายเชษฐ เชษฐโชติิศัักดิ์์� /
นายโชติิ เชษฐโชติิศัักดิ์์�

แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
หมายเหตุุ
10. บริ ิษััท โฟร์์ท แอปเปิ้้�ล จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

นายฐณณ ธนกรประภา

11. บริ ิษััท อาร์์เอส แพลนบีี จำำ�กััด

นายสุุรชััย เชษฐโชติิศัักดิ์์� / นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล /

นายปริ ินทร์์ โลจนะโกสิินทร์์ /

นายวิ ิทวััส เวชชบุุษกร

นายพิินิิจสรณ์์ ลืือชััยขจรพัันธ์์ / นายอานนท์์ พรธิิติิ

หมายเหตุุ

1. กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหารของ บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
2. กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริ ิหารของ บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

1. กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริ ิหารของ บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
2. กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริ ิหารของ บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างานการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริ ิษััทฯ
ลำำ�ดัับ

1.

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง

นายพรต เจีียมสุุวรรณ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
โดยตรงและทางอ้้อม
(ร้้อยละ)

อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�ง

39

1

ปริ ิญญาโท :	วิ ิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (MS)

ตนเอง - ไม่่มีี-

มีีนาคม

สาขาการจััดการเทคโนโลยีี University

คู่่�สมรสและบุุตร

of Illinois at Urbana-Champaign

ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ

ประเทศสหรััฐอเมริ ิกา

นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ผู้้�อํํานวยการฝ่่าย
ตรวจสอบกลาง

2564

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ความสััมพัันธ์์ทาง
ครอบครััวระหว่่าง
กรรมการและผู้้�บริ ิหาร

ไม่่มีี

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายในของบริ ิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง
ช่่วงเวลา

ประวััติิการอบรม

ตำำ�แหน่่ง

บริ ิษััท

มีี.ค. 2564 – ปััจจุุบััน

ผู้้�อํํานวยการฝ่่ายตรวจสอบกลาง

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)

แผนการบริ ิหารความเสี่่�ยง โดยสถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD) / การจััดการความต่่อเนื่่�อง

พ.ย. 2559 – ก.พ. 2564

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจ

บริ ิษััท พรี ีเมีียร์์ ฟิิชชั่่�น

ทางธุุรกิิจ โดยสถาบัันเพื่่�อผลผลิิตแห่่งชาติิ (NIP) / แนวทางปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริ ิต

สอบภายใน

แคปปิิตอล จำำ�กััด (กลุ่่�มบริ ิษััท

โดยกลุ่่�มแนวร่่วมปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริ ิต (http://www.thai-cac.com) / โครงการ

พรี ีเมีียร์์)

พััฒนาผู้้�บริ ิหาร โดยป่่าสาละ (http://www.salforest.com) / หลัักสููตรประกาศนีียบััตร

“การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆในปีีที่�ผ่
่ ่านมาในกิิจการ
หรื ือองค์์กรอื่่�น

ไม่่มีี

การจััดการนวััตกรรม โดยสถาบัันความรู้้�และนวััตกรรม มหาวิ ิทยาลััยกรุุงเทพ

ปริ ิญญาตรี ี : บริ ิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (BBA)
สาขาบััญชีี มหาวิ ิทยาลััยอััสสััมชััญ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (CPA)
ประเทศไทย

บริ ิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริ ิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดัับ

1.

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
โดยตรงและทางอ้้อม
(ร้้อยละ)

อายุุ

วัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�ง
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ปริ ิญญาโท : บริ ิหารธุุรกิิจสํําหรัับ

ตนเอง - ไม่่มีี-

ผู้้�ช่่วยผู้้�อํํานวยการสายงาน

พฤษภาคม

นัักบริ ิหาร (EMBA) สถาบัันบััณฑิิต

คู่่�สมรสและบุุตร

เลขานุุการบริ ิษััท

2564

พััฒนบริ ิหารศาสตร์์

ที่่�ยัังไม่่บรรลุุ

ปริ ิญญาตรี ี : บริ ิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (BA)

นิิติิภาวะ - ไม่่มีี-

ชื่่�อ-สกุุล/ ตำำ�แหน่่ง

นายปุุณยวี ีร์์ ชััยยะรุ่่�งสกุุล

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

มหาวิ ิทยาลััยศรี ีนคริ ินทรวิ ิโรฒ

ความสััมพัันธ์์ทาง
ครอบครััวระหว่่าง
กรรมการและผู้้�บริ ิหาร

ไม่่มีี

ประสบการณ์์ทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง
ช่่วงเวลา
พ.ค. 2564 – ปััจจุุบััน

มีี.ค. 2562 – เม.ย. 2564

เม.ย. 2559 – ก.พ. 2562

ตำำ�แหน่่ง

บริ ิษััท

ประวััติิการอบรม

ผู้้�ช่่วยผู้้�อํํานวยการส่่วนงาน

บริ ิษััท อาร์์เอส กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

Company Secretary Program (CSP 53/2013) สมาคมส่่งเสริ ิมสถาบัันกรรมการบริ ิษััท

เลขานุุการ

(มหาชน)

ไทย (IOD) / Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 30/2016) สมาคมส่่งเสริ ิม

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการบริ ิษััท

บริ ิษััท ดัับบลิิวเอชเอ

สถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD) / Effective Minute Taking (EMT 38/2017) สมาคม

เลขานุุการบริ ิษััท

คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่งเสริ ิมสถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD) / Board Reporting Program (BRP 26/2018)

และผู้้�จััดการสำำ�นัักประธานและ

บริ ิษััท พััฒน์์กล จำำ�กััด (มหาชน)

สมาคมส่่งเสริ ิมสถาบัันกรรมการบริ ิษััทไทย (IOD) / CSR for Corporate Sustainability

ฝ่่ายกฎหมาย

“การดำำ�รงตำำ�แหน่่งใดๆ
ในปีีที่่�ผ่่านมาในกิิจการหรื ือองค์์กรอื่่�น

ไม่่มีี

(3/2016) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / Strategic CSR Management (2/2017)
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / Supply Chain and Stakeholder Engagement (2/2017)
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / Corporate Social Initiatives for Sustainable Development (2/2017) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / Sustainability Risk and Materiality
Analysis (2/2017) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / CSR Evaluation and Data
Management (2/2017) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย / Sustainability Reporting
(2/2017) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 4 : ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

4) สััมปทานและสััญญาเช่่าวิ ิทยุุ

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

สถานีี

ทรััพย์์สิินหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจของบริ ิษััทฯ บริ ิษััทย่่อย แสดงรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�

เจ้้าของสถานีี
สถานีีวิ ิทยุุเสีียงจากทหารเรื ือวัังนัันทอุุทยาน

F.M. 93.0 MHz

1) อาคารสำำ�นัักงาน
ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ค่่าเช่่าและค่่าบริ ิการ / เดืือน
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพััน

อาคารอาร์์เอส กรุ๊๊�ป ทาวเวอร์์ เอ,บีี,ซีี

บริ ิษััทฯ และบริ ิษััทย่่อยได้้ทำำ�สััญญา

13.13

ไม่่มีี

เลขที่่� 27 ถนนประเสริ ิฐมนููกิิจ แขวงเสนานิิคม

เช่่าระยะเวลา 3 ปีี (ก.พ. 63 – ก.พ.

เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ พื้้�นที่่� 26,327 ตารางเมตร

66)

ที่่�ตั้้ง�

หมายเหตุุ

5) สััญญาบริ ิการการส่่งสััญญาณภาพ
บริ ิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง ได้้ทำำ�สััญญาบริ ิการการส่่งสััญญาณภาพ และบริ ิการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีดัังนี้้�

1) องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย

2) อุุปกรณ์์หลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

1) อุุปกรณ์์ห้้องควบคุุมการออกอากาศ, อุุปกรณ์์ถ่่ายทำำ�

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
เจ้้าของ

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

หมายเหตุุ * ปััจจุุบัันได้้ต่่ออายุุสััญญาเช่่า เป็็นช่่วงเวลา 1 มกราคม 2565 – 31 ธัันวาคม 2566

ผู้้�ให้้บริ ิการ

ที่่�ตั้้ง�

ช่่วงเวลาตามสััญญา

มููลค่่าตามบััญชีี ปีี 2564
(ล้้านบาท)
177.13

ช่่วงเวลาตามสััญญา
สิ้้�นสุุด วัันที่่� 16 มิิ.ย. 71

ภาระผููกพััน

2) บริ ิษััท ไทยคม จำำ�กััด (มหาชน)

11 ก.ย. 64 – 30 ก.ย. 67

ไม่่มีี

3) บริ ิษััท ทีีซีี บรอดคาสติ้้�ง จำำ�กััด

11 ก.ย. 64 – 10 ก.ย. 67

4) บริ ิษััท ซิิมโฟนี่่� คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

1 เม.ย. 64 – 31 มีี.ค. 65

5) บริ ิษััท พีีเอสไอ บรอดคาสติ้้�ง จำำ�กััด /

1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65

รายการ และอุุปกรณ์์ห้้องบัันทึึกเสีียง เป็็นต้้น
2) เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน

เจ้้าของ

350.67

ไม่่มีี

3) ซอฟท์์แวร์์ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน

เจ้้าของ

147.87

ไม่่มีี

4) ยานพาหนะ

เจ้้าของ

14.92

ไม่่มีี

3) คลัังสิินค้้า
ที่่�ตั้้ง�
1) เลขที่่� 9/101 หมู่่�ที่่� 5 ถนนพหลโยธิิน
ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ค่่าเช่่าและค่่าบริ ิการ/เดืือน
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพััน

บริ ิษััทย่่อยได้้ทำำ�สััญญาเช่่าระยะ

0.21

ไม่่มีี

0.21

ไม่่มีี

0.50

ไม่่มีี

เวลา 1 ปีี

พื้้�นที่่�รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร

(ก.ค. 64 – มิิ.ย. 65)

2) เลขที่่� 9/102 หมู่่�ที่่� 5 ถนนพหลโยธิิน

บริ ิษััทย่่อยได้้ทำำ�สััญญาเช่่าระยะ

ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
พื้้�นที่่�รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร
3) เลขที่่� 9/253-256 หมู่่�ที่่� 5 ถนนพหลโยธิิน
ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
พื้้�นที่่�รวมประมาณ 2,932.50 ตารางเมตร
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เวลา 1 ปีี
(พ.ค. 64 – เม.ย. 65)
บริ ิษััทย่่อยได้้ทำำ�สััญญาเช่่าระยะ
เวลา 5 ปีี
(ก.ค. 62 – ส.ค. 67)

บริ ิษััท เอส อาร์์ เค มััลติิมีีเดีีย จำำ�กััด (มหาชน) (ผู้้�ให้้เช่่าช่่วง)

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรทััศน์์เพื่่�อให้้บริ ิการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล

บริ ิษััท อาร์์.เอส.เทเลวิ ิชั่่�น จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริ ิษััทย่่อยของบริ ิษััทฯ เป็็นผู้้�ได้้รัับอนุุญาตประกอบกิิจการโทรทััศน์์ เพื่่�อให้้บริ ิการโทรทััศน์์ภาค
พื้้�นดิินในระบบดิิจิิทััล ประเภทบริ ิการทางธุุรกิิจระดัับชาติิ หมวดหมู่่�ทั่่�วไปแบบความคมชััดปกติิ จากคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียงกิิจการ
โทรทััศน์์ และกสทช. ใบอนุุญาตเลขที่่� B1-S20031-0012-57 ในราคาประมููล 2,265 ล้้านบาท (ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) สำำ�หรัับระยะเวลา 15 ปีี
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 เมษายน 2557 ถึึงวัันที่่� 24 เมษายน 2572
	ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 11 เมษายน 2562 คำำ�สั่่ง� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิที่่� 4/2562 ได้้พิจ
ิ ารณายกเว้้นค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้
คลื่่�นความถี่่�ที่่�ต้้องชำำ�ระ 2 งวดสุุดท้้าย ส่่งผลให้้ค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ลดลงจากราคาประมููลเดิิม 2,265 ล้้านบาท (ไม่่รวมภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม) เหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,511 ล้้านบาท (ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) ซึ่่�งในปีี 2562 บริ ิษััท อาร์์.เอส.เทเลวิ ิชั่่�น จำำ�กััด ได้้ชำำ�ระเงิินค่่าธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�ดัังกล่่าวครบถ้้วนแล้้ว
นโยบายการลงทุุนในบริ ิษััทย่่อย และบริ ิษััทร่่วม
บริ ิษัั ทฯ มีีนโยบายในการลงทุุนบริ ิษัั ทย่่อย หรื ือบริ ิษัั ทร่่วม ทั้้�งในธุุรกิิจที่่�สััมพัันธ์์กัับธุุรกิิจหลััก หรื ือในธุุรกิิจอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ธุุรกิิจหลัักของ
บริ ิษััทฯ แต่่สามารถเชื่่�อมโยง ต่่อยอด และสร้้างการเติิบโตให้้กัับธุุรกิิจหลัักได้้ โดยมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในกิิจการที่่�มีีศัักยภาพ มีีแนวโน้้มการเติิบโตที่่�ดีี
ในอนาคต และสามารถสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีจากการลงทุุน ซึ่่�งการลงทุุนจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริ ิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ
อย่่างไรก็็ดีี บริ ิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับ
ั ตลาดทุุน เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�มีนั
ี ย
ั สำำ�คัญ
ั ที่่�เข้้า
ข่่ายเป็็นการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิน
ิ (และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเปิิดเผย
ข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของบริ ิษััทจดทะเบีียนในการได้้มาหรื ือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ (และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) โดยการลงทุุนในกิิจการดัังกล่่าวข้้าง
ต้้น บริ ิษััทฯจะมุ่่�งเน้้นลงทุุนในสััดส่่วนที่่�เหมาะสม และสามารถมีีส่่วนร่่วมในการบริ ิหารจััดการและกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจในบริ ิษััทย่่อยและ
บริ ิษััทร่่วมนั้้�นๆ
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เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการฉบัับเต็็ม และจรรยาบรรณธุุรกิิจฉบัับเดิิม

จรรยาบรรณธุุรกิิจ และนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โปรดดููจากเว็็ปไซต์์ของบริ ิษััทฯ หััวข้้อแหล่่งข้้อมููลธุุรกิิจ / นโยบายและเอกสารองค์์กร
ปรากฏตามลิิงค์์ของบริ ิษััทฯ ที่่�แนบมานี้้� https://www.rs.co.th/category/policies_corporate_documents/
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