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สารจากประธาน
กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร
 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยที่
ชะลอตัวลงตลอดปทีีผ่า่นมา รวมถงึผลกระทบจากปจัจัยภายนอก 
ทั้งความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าและปัญหาเบร็กซิต 
(Brexit) รวมถึง การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจหลักของโลก 
แม้ว่ารัฐบาลจะได้ออกมาตรการทั้งการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
การกระตุ้นการ บรโิภค และส่งเสรมิการลงทุนภายในประเทศ 
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรที่
ประสบภยัแลง้ แตเ่ศรษฐกิจไทยกย็งัคงไมป่รับตวัดขีึน้ในปทีีผ่า่นมา
 ที่อาร์เอส เรามุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การขยาย
ธุรกิจแนวราบเพื่อการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ ทั้งการเติบโต
จากธรุกจิใหม ่คอื ธรุกจิพาณชิย์ ผนวกเขา้กบัธรุกจิเดมิทีม่คีวาม 
แข็งแกร่งทั้งสื่อทีว ีวทิยุ และเพลง อีกทั้งการจับมือกับพันธมิตร
ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องท้ังกลุ่มผู้น�าทีวดีิจิทัล 
กลุ่มพันธมิตรผู้น�าสื่ออื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายระบบ
นิเวศทางธุรกิจด้วยการคิดใหม่แบบไร้กรอบ การปรับตัวตลอด
เวลาในยุคดิสรัปชั่น และการเข้าถึงและเข้าใจความตอ้งการของ
ผู้บรโิภคโดยตรง (Direct to Customer) เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ
ทีท่�าใหใ้นปทีีผ่า่นมาบรษัิทฯ เตบิโตต่อเนือ่งไปพร้อมกบัพันธมิตร
ทุกกลุ่ม และได้รับผลกระทบไมม่ากนกัจากเศรษฐกจิโดยรวมที่
ชะลอตัวลง

   ผลประกอบการส�าหรับป ี2562 บรษัิทฯ มีรายได้รวม
เทา่กบั 3,611 ล้านบาท  ลดลงเลก็นอ้ยจากปกีอ่น โดยการเตบิโต 
ของรายได้ธุรกิจพาณิชย์ค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน ผลจาก
เศรษฐกจิโดยรวมซึง่ท�าใหล้กูคา้เกิดการชะลอการตดัสนิใจสัง่ซือ้ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแรงและสมบูรณ์
จากตน้น�า้จนถงึปลายน�า้ ความหลากหลายของคอนเทนต ์การท�า 
การตลาดที่เข้าถึงผู้บรโิภค ส่ือต่างๆ ท่ีครบถ้วนและแข็งแกร่ง
ทัง้ของอาร์เอสและจากการผนกึก�าลงักับพนัธมติร การเปน็เจา้ของ 
สินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงการมีระบบ
การจัดการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีมากกว่า 1.3 ล้านราย การ
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการน�าข้อมูลมาวเิคราะห์ในเชิงลึก 
หรอื Data-driven ระบบทีมเทเลมาร์เก็ตติ้ง การจัดการคลัง
สินค้า และพันธมิตรการขนส่งสินค้าและช�าระเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�าให้ ณ ปัจจุบัน จากการผนวกความแข็งแกร่ง
ทั้งด้าน Entertainment ซึ่งก็คือ การเปน็เจ้าของความบันเทิง 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร

คอนเทนต์ และสื่อหลักในมือ เข้ากับ Commerce จากการเข้าสู่
ธุรกิจพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีทั้งสินค้าและบรกิาร รวมถึง
การเข้าถึงผู้บรโิภคได้โดยตรงบนทุกแพลตฟอร์ม ท�าให้บรษัิทฯ 
ก้าวเข้าสู่การเปน็ Entertainmerce อย่างเต็มตัว 

ในส่วนของชอ่ง 8 แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากอตุสาหกรรม 
โดยรวมทีช่ะลอตัว แตสิ่ง่ทีเ่ห็นไดช้ดัคือ จ�านวนผู้ชมทีวมีไิด้ลดลง 
ท�าให้ช่อง 8 ยังคงเป็นฐานส�าคัญที่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจพาณิชย์
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมาตรการช่วยเหลือทีวดีิจิทัลในปีที่ผ่านมา 
ท�าให้นับแต่นี้เป็นต้นไป ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทีว ี
ดจิทิลัและคา่เช่าโครงขา่ยทวีดีจิทิลัของชอ่ง 8 ปลีะกวา่ร้อยลา้นบาท
จะลดลงไปทั้งหมด อีกหนึ่ง DNA ของอาร์เอสทั้งธุรกิจวทิยุและ
เพลง เปน็สว่นส�าคญัในการสร้างรายไดแ้ละก�าไรในปท่ีีผา่นมา จาก
ปรากฏการณ์การน�าศิลปินดังในอดีตที่ยังคงมีฐานแฟนเพลง
เหนยีวแนน่ มาจัดคอนเสร์ิตทัง้ “Raptor 25 ป ีไมม่เีกรงใจ” และ 
“D2B Infinity Concert 2019” ซึง่ไดรั้บการตอบรับเปน็อยา่งดี 
บัตรคอนเสิร์ตจ�าหน่ายหมดภายในเวลาไม่กี่นาที ทั้งนี้ จะได้เห็น
ปรากฏการณ์นี้อีกคร้ังในป ี2563

ส�าหรับป ี2563 บรษัิทฯ มุง่เนน้การพฒันาทกุธรุกจิในกลุม่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจับมือกับพันธมิตรเพื่อการขยายช่องทาง
ให้เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น การพัฒนาช่องทาง
ออนไลนผ์า่นทางแบรนด ์COOL ทีม่ฐีานลูกค้าออนไลนท์ีแ่ขง็แกร่ง 
การรแีบรนด์ทั้งองค์กรผ่านการก�าหนดวสัิยทัศน์ พันธกิจ และ
วฒันธรรมองค์กรแบบใหม่ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบรหิาร
จัดการที่เน้นการบรหิารจัดการข้อมูลสู่การเป็น Data-driven 
เพื่อเป็นโอกาสในการท�าธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเปดิโอกาสในการเขา้สู่ธุรกิจใหมที่น่า่สนใจตอ่ไป เพือ่ผลกัดนั
ใหก้ารด�าเนนิงานของป ี2563 เตบิโตอยา่งแขง็แกร่ง และสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แม้ว่าในปีที่ผ่านมา อาร์เอสจะต้องผ่านบททดสอบต่างๆ 
มากมาย แต่ด้วยการสนับสนุนจากทั้งผู้ถือหุ้น พันธมิตรองค์กร 
ลกูคา้ พนกังาน และผูมี้สว่นได้เสยีทกุทา่น ท�าใหอ้าร์เอสกา้วขา้มผา่น
อปุสรรคมาไดเ้ปน็อยา่งด ีในนามของผูบ้รหิารและคณะกรรมการ 
บรษัิท ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยัง
คงสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับบรษัิทฯ ต่อไป
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รายงาน
คณะกรรมการ
เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบรษัิท เปน็ผู้รับผดิชอบตอ่งบการเงนิรวม
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยซึง่จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�า่เสมอ ใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการทีด่ี
ที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ทีป่ระชมุวสิามญัผู้ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2546 ไดมี้มตแิตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บรหิารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง 
การเงนิและระบบควบคุมภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเร ื่องน้ีได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ�าปนีี้แล้ว
 คณะกรรมการบรษัิท มีความเห็นว่า บรษัิทฯ มีระบบ
การควบคมุภายในทีด่แีละงบการเงนิประจ�าป ี2562 ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับ
ฝ่ายบรหิารและผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ได้แสดงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนนิงานเปน็จรงิ ถูกตอ้ง ครบถ้วน ตามท่ีควร ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

              นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
  ประธานกรรมการและ

   ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

 ส�าหรับป ีพ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิ
หน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษัิท  และสนับสนุนให้บรษัิทมีระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อ
ใหม้คีวามโปร่งใส มคีณุธรรมและจรยิธรรม กอ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึง ได้มีการพิจารณา
สอบทานงบการเงินประจ�าป ีพ.ศ. 2562 ร่วมกับฝา่ยบรหิารและ
ผูส้อบบัญชภีายนอก ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแลว้ 
มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝา่ยบรหิารวา่ 
งบการเงินและการเปดิเผยขอ้มลูทางการเงินของบรษัิทฯ ครบถว้น 
เพียงพอ และถูกต้องตามที่ควร และเปน็ไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทัว่ไป นอกจากนัน้ระบบการควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอ
เหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ ส�าหรับรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ ได้ปฏบิตัติามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การ
ด�าเนินการในรายการดังกล่าวเปน็ไปอย่างสมเหตุสมผลและเปน็
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
ตรวจสอบกลางเพื่อหารอืแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการประเมิน
ความเสี่ยง ผลการตรวจสอบ และความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้ใหข้้อเสนอแนะในการปอ้งกันหรอืลดความเสีย่ง 
พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบรษัิทฯ ให้มีความโปร่งใสและมีการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
 ในป ี2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้
จ�านวน 5 คร้ัง รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดย
ไมม่ผีูบ้รหิารหรอืฝา่ยบรหิารเข้าร่วมการประชมุดว้ย เพือ่เปดิโอกาส
ใหผู้ส้อบบัญชภีายนอกน�าเสนอขอ้มลู ปญัหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการยงัได้ท�าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าป ี
2562 และไดพ้จิารณาสอบทานคุณสมบัต ิความเปน็อสิระ คา่สอบ
บัญชี ผลงาน และความพร้อมในการให้บรกิารของผู้สอบบัญชี
ภายนอกตามที่ผู้บรหิารเสนอ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม 
จึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทส�าหรับการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจาก บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบรษัิทฯ ส�าหรับปี พ.ศ. 2563 เพื่อน�าเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งต่อไป

        นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบรษัิท
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ต�าแหน่ง : ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 20.70

การศึกษา :
ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะ
บรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม
ปรญิญาตร ีคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย
รามค�าแหง
 
การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Accreditation Program 
(DAP) ป ี2546

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

ประสบการณ์การท�างาน :
• 2555 - ปจัจุบัน : ประธานกรรมการ
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

• 2546 - ปจัจุบัน : ประธานกรรมการบรหิาร
  บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
อายุ 57 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

• 2535 - ปจัจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
  บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2546 - 2555: รองประธานกรรมการ
  บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
• กรรมการ บรษัิท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด
• กรรมการ บรษัิท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด
• กรรมการ บรษัิท ไทเกอร์ฟนั จ�ากัด
• กรรมการ บรษัิท เชษฐโชติ จ�ากัด
• กรรมการ บรษัิท ซอร์ร ิ่ง ไทเกอร์ จ�ากัด
• กรรมการ บรษัิท โกลเด้น ไทเกอร์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น) :
366,300,000
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) :  -
จ�าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2562 (หุ้น) : 
165,031,700
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) :
201,268,300
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ต�าแหนง่ : กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล เลขานกุารบรษัิท และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝา่ยพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้น : -

การศกึษา :
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (MBA) 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ปรญิญาตร ีสถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Certification Program (DCP) 
ป ี2550
Director Accreditation Program (DAP) 
ป ี2547

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
อายุ 49 ปี

ประสบการณ์การท�างาน : 
• 15 ต.ค. 2562 - ปจัจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2554 - ปจัจุบัน : ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบรษัิท
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - 14 ต.ค. 2562 :
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยปฏิบัติการ
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - ปจัจุบัน : กรรมการ กรรมการ
บรหิาร และประธานกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส : -

สดัสว่นการถอืหุน้ ตน้ป ี2562 (หุน้) :  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) :  -
จ�าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2562 (หุ้น) :  -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี
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ต�าแหน่ง : กรรมการ กรรมการบรหิาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น : -

การศกึษา :
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ( MBA) 
University of Notre Dame, Indiana , U.S.A
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Certification Program (DCP) ป ี
2551
Director Accreditation Program (DAP) 
ป ี2551

การอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ในป ี2562 :
หลกัสตูร Beyond Treasury Management 
โดยสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การท�างาน : 
• 2550 - ปจัจบุนั : กรรมการ กรรมการบรหิาร    

นายดามพ์ นานา
อายุ 50 ปี

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 
• 2554 - 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาล
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - 2559 : กรรมการบรหิารความเส่ียง
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2545 - 2550 : Senior Vice President 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (HSBC)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส : -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น) : -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น): -
จ�าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี
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นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ 
อายุ 64 ปี

ต�าแหน่ง : กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝา่ยกฎหมาย

สัดส่วนการถือหุ้น : -

การศกึษา :
น.บ.ท. เนตบิณัฑติไทย ส�านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. นติิศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ประกาศนยีบตัรกฏหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
ประกาศนียบตัรกฏหมายภาษีอากร ส�านักอบรม
และศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Certification Program (DCP) ป ี
2551
Director Accreditation Program 
(DAP) ปี 2551
Financial Statements for Directors 
(FSD) ป ี2551

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

ประสบการณ์การท�างาน : 
• 1 ก.พ. 2560 - ปจัจบุนั : กรรมการบรรษัทภบิาล
และกรรมการบรหิารความเสี่ยง
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - ปจัจบัุน : ประธานเจ้าหน้าทีฝ่า่ยกฎหมาย
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - ปจัจุบัน : กรรมการ
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - 2558 : รองกรรมการผูอ้�านวยการอาวโุส 
ส�านักกฎหมาย
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557 : กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2540 - 2550 : ที่ปรกึษากฎหมาย
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส : -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น) : -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
จ�าหนา่ย/โอนออกระหว่างป ี2562 (หุ้น) : -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี
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ต�าแหน่ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 10.08

การศกึษา :
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (MBA) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Certification Program (DCP) ป ี
2556

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

ประสบการณ์การท�างาน : 
• 2555 - ปจัจุบัน : กรรมการ
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
•  2543 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
บรษัิท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จ�ากัด

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 
อายุ 46  ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
บรษัิท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น) : 
113,000,000
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
จ�าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2562 (หุ้น) : 
15,000,000
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) :
98,000,000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี
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ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น : -

การศึกษา :
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบัณฑิต 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Certification Program (DCP) ป ี
2550
Audit Committee Program (ACP) ป ี
2548
Director Accreditation Program (DAP) 
ป ี2547

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ 
อายุ 78 ปี

ประสบการณ์การท�างาน : 
• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพยพ์นกังาน
บรษัิท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั
• 2557 - ปจัจุบัน : กรรมการ 
บรษัิท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)
• ก.พ. 2550 - ปจัจบัุน : กรรมการอสิระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2546 - ปจัจบุนั : กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน
บรษัิท เจมาร์ท จ�ากดั (มหาชน)
•  2544 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรหิาร 
กลุ่มบรษัิทที่ปรกึษาในเครอืบรษัิท โปรเฟส
ชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จ�ากัด
• 2535 - ปจัจุบัน : กรรมการ และกรรมการบรหิาร
บรษัิท โปลิฟาร์ม จ�ากัด 
• 2545 - 2557 : กรรมการบรหิาร
บรษัิท ภเูกต็ อนิเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปติอล จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส :
• ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรัพยพ์นกังาน 
บรษัิท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด
• กรรมการ
บรษัิท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบรหิาร
กลุม่บรษัิททีป่รกึษาในเครอืบรษัิท โปรเฟส
ชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จ�ากัด
•  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท เจมาร์ท จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บรษัิท โปลิฟาร์ม จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น) :  -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
จ�าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี
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ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น : -

การศกึษา :
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (MBA) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Accreditation Program (DAP) ป ี
2559

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

ประสบการณ์การท�างาน : 
• ม.ค. 2559 - ปจัจบุนั : กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - ปจัจุบัน : Senior Vice President 

นางวรรณสุดา ธนสรานาต  
อายุ 68  ปี

ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส : -

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น) : -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
จ�าหน่าย/โอนออกระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) : -

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ
และผู้บรหิาร : ไม่มี
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ต�าแหนง่ : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น : -

การศกึษา :
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ Angelo 
State University, Texas, U.S.A
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาล ัธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย :
Director Accreditation Program (DAP) ป ี
2547
Board Matters and Trends (BMT 4/2017) 
ป ี2560
Ethical Leadership Program (ELP 9/2017) 
ป ี2560

การอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2562 : -

ประสบการณ์การท�างาน : 
• 9 ก.ค. 2562 - ปจัจบุนั : กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล  
อายุ 60  ปี

ค่าตอบแทน
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
บรษัิท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปจัจุบัน : ประธานกรรมการ
บรษัิท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จ�ากัด
• 2561 - ปจัจุบัน : ประธานกรรมการ
บรษัิท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 - ปจัจุบัน : รองปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง
• 2560 - ปัจจุบัน : นายกสภาวชิาชีพบัญชี 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์
• 2560 - ปจัจุบัน :  กรรมการ
บรษัิท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - ปจัจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บรษัิท ปิ่นทอง อนิดสัเตรยีล ปาร์ค จ�ากดั (มหาชน)
• 2560 - 2561 : กรรมการ

บรษัิท ทรสิ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• 2558 - 2560 : อธิบดกีรมธนารักษ์กรมธนารักษ์
• 2558 - 2560 : ประธานกรรมการ
บรษัิท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
• 2557 - 2558 : กรรมการ
ธนาคารกรุงไทย
• 2556 - 2559 : กรรมการ
บรษัิท วจิิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์จ�ากดั (มหาชน)
• 2554 - 2559 : กรรมการ
บรษัิท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน)
• 2546 - เม.ย. 2562 : ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
บรษัิท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นที่ไม่
ได้ถือหุ้นโดย บมจ.อาร์เอส : 
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
• นายกสภาวชิาชีพบัญชี
สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธานกรรมการ
บรษัิท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ
บรษัิท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บรษัิท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 
บรษัิท ปิ่นทอง อนิดสัเตรยีล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ 
บรษัิท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น ต้นปี 2562 (หุ้น : -
ซื้อ/ได้มาระหว่างปี 2562 (หุ้น) : -
จ�าหนา่ย/โอนออกระหวา่งป ี2562 (หุน้) : -
สัดส่วนการถือหุ้น สิ้นปี 2562 (หุ้น) : -

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บรหิาร : ไม่มี
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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นโยบายและ
ภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ
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 บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) (“อาร์เอส” หรอื “บรษัิทฯ”) ได้
ด�าเนินการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยเร ิ่มต้นจากการท�าธุรกิจ
เพลงครบวงจร ต่อมาบรษัิทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบรษัิทมหาชน 
และได้ท�าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในป ีพ.ศ.2546 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 560 ลา้นบาท และภายหลงั
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)” โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรยีกช�าระแล้ว จ�านวน 972,495,202 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
อยา่งไรกด็ ีบรษัิทฯ ได้ขยายธรุกิจมาอยา่งตอ่เนือ่งจากธรุกจิเพลง 
ไปสู่ธุรกิจสือ่วทิยุ ส่ือโทรทศัน์ และธุรกิจรับจ้างและผลิตกจิกรรม 
โดยในเดอืนเมษายน ป ี2557 เปน็ตน้มา บรษัิทฯ ไดน้�า “ชอ่ง 8” 
ที่เดิมออกอากาศอยู่บนระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เปล่ียนมา
ออกอากาศในระบบดิจิทัล ประเภทบรกิารทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) 
และในปเีดยีวกนันัน้เอง บรษัิทฯ ไดเ้ร ิม่จ�าหนา่ยผลติภัณฑสุ์ขภาพ
และความงาม โฆษณาผา่นส่ือโทรทัศนแ์ละวทิยุของบรษัิทฯ รวมทัง้
เปดิตวัสนิค้าผา่นชอ่งทางออนไลน ์และร้านค้าปลกีสมยัใหม ่รวมถงึ
พัฒนาระบบเทเลมาร์เก็ตติ้งซึ่งใช้รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลลูกค้า 
น�าเสนอสินค้า ปิดการขาย และพัฒนาระบบหลังการขายให้มี
ประสิทธภิาพ ในป ี2561 - 2562 บรษัิทฯ ยังคงพฒันาและขยาย
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่องผ่านธุรกิจพาณิชย์ของ 
บรษัิทฯ และไดร่้วมมอืกบัพนัธมติรชอ่งทวีดีจิทิลัตา่งๆ โดยน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ทั้งเคร ื่องใช้ส่วนตัวและ
ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน รวมถงึสนิคา้ประเภทเคร ือ่งประดับและอืน่ๆ 
อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มจ�านวนทีมเทเลมาร์เก็ตติ้ง เพ่ือให้สามารถ
วเิคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างแม่นย�า และรองรับจ�านวนลูกค้าที่
เพิ่มขึ้นรวมเกิน 1.3 ล้านราย ท�าให้ธุรกิจนี้เป็นเอกลักษณ์ และ
ไม่เหมือนใคร และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง
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หมายเหตุ
• ตัวเลขร้อยละ (แสดงเปน็เปอร์เซ็นต์) แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• กรณีที่ไม่ใช่บรษัิทย่อยที่ถือหุ้นโดยบรษัิทฯ ร้อยละ 100 กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักส่วนที่เหลือไม่ได้เปน็บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• บรษัิทที่หยุดธุรกรรมชั่วคราว ได้แก่ บจ.คูลลิซึ่ม บจ.อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ บจ.อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ บจ.อาร์ อัลไลแอนซ์ บจ.ย๊าค และ บจ.กู๊ดไลฟ ์กรุ๊ป

บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

99.99%
บจ.อาร์.เอส. เทเลวชิัน่

99.99% 
บจ.จดัเกบ็ลขิสทิธิไ์ทย

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า
(5-Year Business Direction)
 อาร์เอส เป็นองค์กรที่ท�าธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดย
มุ่งเน้นความเปน็ผู้น�า และลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนใน
ธุรกิจพาณิชย์ โดยขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ให้มีสัดส่วน
รายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อเสรมิความ
แข็งแกร่งของรายได้รวมของบรษัิทฯ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา
 บรษัิทฯ ปรับเปลีย่นองคก์ร จากการเปน็ผูน้�าในธรุกจิสือ่ 
มาเป็น ธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ ความบันเทิงที่ทรงพลัง 
จ�าหนา่ยสินคา้ทัง้ของตนเองและพันธมิตร รวมถึงมีระบบวเิคราะห์
ข้อมูลลูกค้า และระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง ผ่านแบรนด์ “RS Mall” 
และขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มีความหลากหลายทั้งของ
ตนเองและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย
 ปจัจุบันอาร์เอส ด�าเนินธุรกิจหลักแบ่งออกเปน็ 3 กลุ่ม 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิท

ไดแ้ก ่ธรุกจิพาณชิย์ ธรุกจิสือ่ ธรุกจิเพลงและอืน่ๆ โดยธุรกจิพาณิชย์ 
มสีดัสว่นรายไดส้งูสดุ ด�าเนนิธรุกจิภายใตบ้รษัิท อาร์เอส มอลล์ จ�ากดั 
และบรษัิท ไลฟ์สตาร์ จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงาม เคร ือ่งใช้สว่นตวัและผลิตภณัฑใ์นครัวเรอืน เคร ือ่งประดบั
และอ่ืนๆ ผ่านสื่อทุกช่องทางของบรษัิทฯ ซ่ึงประกอบไปด้วย สื่อ
โทรทัศน์ โดยมี ช่อง 8 เป็นผู้น�าในกลุ่มทีวดีิจิทัล ภายใต้บรษัิท 
อาร์.เอส.เทเลวชัิน่ จ�ากัด และทวีดีาวเทยีม 3 ชอ่ง สือ่วทิยผุา่นคลืน่ 
COOLfahrenheit รวมถงึผา่นชอ่งทางออนไลน ์และร้านคา้ปลกี
สมัยใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี้บรษัิทฯ ได้มีการลงทุน
ผ่านบรษัิทย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บรษัิทย่อยในเครอืของบรษัิทฯ ที่ด�าเนินงานอยู่ 
ประกอบด้วย
• บรษัิท อาร์เอส มอลล์ จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนนิธุรกิจพาณิชย์
• บรษัิท ไลฟส์ตาร์ จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจพาณิชย์
• บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิั่น จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจ 
  ให้บรกิารสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
• บรษัิท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ�ากัด (ร้อยละ 99.99) ด�าเนินธุรกิจ    
  จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

เป้าหมายหลัก (Core Purpose) 
สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มชีวติผู้คนด้วยความบันเทิง สินค้าและบรกิาร

ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า

คติประจ�าองค์กร (Motto)
Passion To Win
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ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ
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ลกัษณะ
การประกอบ
ธรุกจิ
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ประเภทรายได้

รวมรายได้

ธุรกิจพาณิชย์ 1,389.1 40 2,126.8 56 2,012.4 56

1,703.5 49 1,344.7 35 1,069.2 30

409.1 11 355.2 9 529.5 14

3,501.7 100 3,826.7 100 3,611.1 100

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

2560 2561 2562

จ�านวน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

โครงสร้างรายได้ 

ธุรกิจในปัจจุบันของอาร์เอส ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 
ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

 ธรุกจิพาณชิย ์(Commerce) ด�าเนินงานภายใตบ้รษัิท 
อาร์เอส มอลล ์จ�ากดั และบรษัิท ไลฟส์ตาร์ จ�ากดั โดยมผีลติภณัฑ์
หลากหลายทัง้ผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงาม (Health & Beauty 
Products) ผลติภณัฑเ์คร ือ่งใชส่้วนตวัและผลิตภัณฑใ์นครัวเรอืน 
(Home & Lifestyle Products) และเคร ือ่งประดบั โดยผลติภณัฑ์ 
สุขภาพและความงาม แบ่งเปน็ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว (Skin Care) 
ภายใต้แบรนด์ “มาจีค” (Magique) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 
(Hair Care) ภายใต้แบรนด์ “รไีวฟ์” (Revive) และผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหาร (Food Supplement) ภายใตแ้บรนด ์“เอส.โอ.เอ็ม.” 
(S.O.M.) ซึ่งบรษัิทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันวจิัยและผู้ผลิตสินค้า
มาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพที่
ตอบโจทย์ลูกค้า อีกทั้ง ได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง ท�าให้มีสินค้าขายผ่านช่องทางการขายของ
ธุรกิจพาณิชย์ รวมทั้งสิ้นกวา่ 100 รายการ โดยการจัดหาสินค้า
จะมาจากข้อมูลวจิัยโดยห้องวจิัยและทดลองชั้นน�าที่บรษัิทฯ 
ท�างานร่วมกัน รวมถึงการเก็บข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะ
ท�าให้เข้าใจถึงเทรนด์และความต้องการของสภาพตลาดโดยรวม
และความตอ้งการของผูบ้รโิภคกอ่นทีจ่ะพฒันาสนิคา้แตล่ะประเภท 
โดยทัง้กอ่นและระหวา่งการจ�าหนา่ยสนิค้าแตล่ะประเภท จะมกีาร 
สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยน�าส่งส่วนประกอบเพื่อการ
ตรวจสอบกบัหอ้งวจิยัอย่างสม�า่เสมอ หากเปน็สินคา้ของพนัธมิตร 
จะมีการสุ่มตรวจทั้งก่อนน�าส่งเข้าคลัง และในระหวา่งที่ออกจาก
คลังไปถึงมือผู้บรโิภค

 ช่องทางการขายหลายช่องทางที่บรษัิทฯ มีการพัฒนา
และเสรมิความหลากหลายอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์ “อาร์เอส 
มอลล์ (RS Mall)” ผ่านช่องทางสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ของ 
บรษัิทฯ ได้แก่ 1) สื่อออฟไลน์ที่บรษัิทฯ เป็นเจ้าของทั้งช่อง 8 
ช่องทีวดีาวเทียม และสื่อวทิยุผ่านคลื่น COOLfahrenheit 
รวมถึงการขยายไปยังช่องทีวดีิจิทัลซึ่งเปน็พันธมิตรของบรษัิทฯ 
อีก 2 ชอ่ง ได้แก่ ไทยรัฐทวี ีและเวร์ิคพอยท ์ทีส่ามารถเขา้ถึงผู้ชม
ได้กวา่ 30 ล้านคนตอ่วนั 2) สือ่ออนไลนบ์นแพลตฟอร์มของบรษัิทฯ 
ไดแ้ก่ www.rsmall.co.th และ LINE SHOP ผ่าน @RS Mall 
ซึ่งมีผู้ติดตาม (Followers) รวมกันกว่า 500,000 บัญชี และ
ในระหว่างปี บรษัิทฯ ได้ท�าข้อตกลงทางการค้ากับแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ชั้นน�าอื่นๆ ในประเทศเพื่อน�าเสนอสินค้าผ่านช่องทาง
เหล่านี ้เชน่ Shopee และ Lazada รวมถึง 3) จ�าหนา่ยผลิตภณัฑ์ 
ในร้านค้าปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade) กวา่ 600 แหง่ทัว่ประเทศ 
 การขายผ่านช่องทางต่างๆ นั้น (ยกเว้นการวางสินค้า
ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านจ�าหน่ายเวชส�าอาง) หากลูกค้า
มีความประสงค์ที่จะซ้ือสินค้าและบรกิาร สามารถติดต่อสั่งซื้อ
สินค้าและบรกิารผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ โดยบรษัิทฯ พัฒนา
ระบบเทเลมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับจ�านวนฐานลูกค้า
ที่เติบโตสูงขึ้นกว่า 1.3 ล้านราย สามารถวเิคราะห์ข้อมูลลูกค้า
ได้ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแม่นย�า 
รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถของทีมเทเลมาร์เก็ตติ้งที่
โทรออก (Outbound Call Center) ให้สามารถน�าเสนอสินค้า

ธรุกจิพาณิชย ์(Commerce) 

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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ได้ตอบโจทย์ของลูกค้า และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งเพิ่มทีมระบบหลังการขาย (Customer Relationship 
Management (CRM)) เพื่อดูแลลูกค้าคนส�าคัญระดับวไีอพี 
สร้างความพงึพอใจ และรักษาฐานลูกคา้ใหม้คีวามภกัดต่ีอแบรนด์ 
RS Mall และเพิ่มจ�านวนการซื้อซ�้าให้สูงขึ้น นอกจากนี้ บรษัิทฯ 
ยังได้จัดกิจกรรมการขายและการตลาดตลอดทั้งปี เช่น “Shop 
1781 Mid Year Super Sales” และ “RS Mall New Year 
Celebration 2020” เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า 
ทัง้ลกูค้าใหมแ่ละลกูคา้ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มูลของบรษัิทซึง่เตบิโตขึน้
เท่ากับ 1.3 ล้านราย ณ สิ้นป ี2562
 บรษัิทฯ ไดจ้ดัจา้งบรษัิทภายนอกในการสง่สนิค้าแกล่กูคา้ 
ส�าหรับลูกค้าในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จะได้รับสินค้า
ภายในวันถัดจากวันที่สั่งซื้อสินค้าและบรกิาร และลูกค้าในพื้นที่
ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 1-5 วัน และการช�าระเงินกว่า
ร้อยละ 99 เปน็การเก็บเงินสดปลายทางจากลูกค้า

การตลาดและการแข่งขัน
 ตลาดค้าปลีกของไทยมีขนาดตลาด 4-5 ล้านล้านบาท 
มีอัตราการเตบิโตในอตัราทีค่อ่นข้างสม�า่เสมอทีป่ระมาณร้อยละ 
5 ตอ่ป ีแต่ในป ี2562 อตัราการเติบโตต�า่ลงอยูใ่นระดบัร้อยละ 3.1 และ
คาดวา่ในป ี2563 คาดเตบิโตอยูใ่นระดบัร้อยละ 2.7-3.0 อย่างไร
ก็ตาม ตลาด E-Commerce ท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อ
ปานกลางถงึบน ยงัคงมแีนวโน้มเติบโตดกีวา่ตลาดคา้ปลกีแบบอ่ืน 
และจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น และมีอัตราการเติบโตสูงในระดับ
เกินกว่าร้อยละ 20 ต่อปี โดยเฉพาะในไทยมีอัตราการเติบโตสูง
ทีส่ดุในระดบัภมูภิาคอาเซยีน ณ สิน้ป ี2562 รายไดก้วา่ร้อยละ 90 
ของธุรกิจพาณิชย์ของอาร์เอส เป็นการโฆษณาและจัดจ�าหน่าย
ผา่นสือ่ออฟไลน์ของบรษัิทฯ หากพจิารณาในแงก่ารแขง่ขนั ถอืไดว้า่ 
บรษัิทฯ ไม่มีคู่แข่งโดยตรง จากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าผ่าน
ช่องทางดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑ ์จากคณุสมบตัขิองผลติภัณฑ ์ราคา รวมถึงการจดัท�า
โปรโมชั่น ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้นๆ อีกทั้ง
กลุม่ผูช้ม ผู้ฟงั รวมถงึแฟนเพลง และแฟนรายการทีเ่ขา้ถึงสือ่ของ 

บรษัิทฯ กม็คีวามแตกตา่งจากสือ่ของบรษัิทอืน่ ณ ชว่งเวลาเดียวกนั
 ศูนย์วจัิยกสิกรไทยมองวา่ แม้ตลาด Online Shopping 
จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บรโิภค
มากขึน้ แต่ในอกี 5 ปขีา้งหนา้ คาดวา่ผูบ้รโิภคกย็งัมกีารเลือกซือ้
สินค้าผ่านทั้ง ช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ ขึ้นอยู่กับประเภท
ของสนิคา้และอารมณห์รอืความตอ้งการ ณ ขณะน้ัน (Emotional) 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องสร้างความแตกต่างให้
กับสินค้า พร้อมกับการบรกิารที่สร้างความประทับใจ หรอืสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าในแต่ละราย (Customized 
Experience) มคีวามยดืหยุน่ในการปรับตวัเร็ว เพือ่ใหต้อบโจทย์
ความต้องการของลกูคา้แตล่ะรายทีพ่ยายามมองหาประสบการณ์
หรอืสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการกลับมาซื้อซ�้า และยัง
อาจเกดิการบอกเลา่หรอืการแชร์ขอ้มลูหรอืประสบการณ์ทีไ่ดรั้บ
จนเกิดเปน็ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ โดยการคาดการณ์นี้ สอดคล้องกับ
วธิกีารขยายธรุกจิพาณชิย์ของบรษัิทฯ ดงัจะเหน็ไดว้า่ ในป ี2562 
นอกเหนือจากการโฆษณาและขายผ่านช่องทางสื่อของบรษัิทฯ 
ที่มีอัตราการเติบโตสูงจากผลของการวเิคราะห์ข้อมูลและความ
ต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีทีมเทเลมาร์เก็ตติ้งที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วนั้น บรษัิทฯ ยังได้ขยายช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายใหม่ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
อีกทั้ง บรษัิทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาช่องทางการขายผ่าน 
Application COOLISM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ COOL 
farenheit ทีใ่หผู้ฟ้งัรับฟงัเพลงออนไลน์ทีม่ ีActive User เกอืบ 
2 ล้านราย ถือได้ว่าเป็นช่องทางใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2563 ซึ่ง
สอดรับกับพฤติกรรมผู้บรโิภค ณ ปจัจุบันได้เปน็อย่างดี

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร
 บรษัิทฯ ร่วมมือกับสถาบันวจิัยนานาชาติเป็นผู้คิดค้น
ส่วนผสมที่ส�าคัญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ส่วนผสมหรอืสาร
สกัดที่ส�าคัญแล้วจะน�ามาผลิตโดยผู้ผลิตชั้นน�าระดับประเทศ 
และบางส่วนเกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
ผลิตผลิตภณัฑท์ีม่คุีณภาพ น�าผลิตภณัฑม์าโฆษณาและจ�าหนา่ย
ผา่นชอ่งทางการขายของบรษัิทฯ 

ธรุกจิส่ือ
ประกอบดว้ย 2 สือ่หลกั ไดแ้ก่
สือ่โทรทศัน ์และส่ือวทิยุ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
 อาร์เอสประกอบธรุกิจทีวดีจิิทัลชอ่ง 8 และทีวดีาวเทียม
จ�านวน 3 ช่อง ได้แก่ สบายดีทีว ีช่อง 2 และ SATV ซึ่งมีรูปแบบ 
และกลุ่มเปา้หมายที่แตกต่างกัน ดังนี้ ช่อง 8

 สถานโีทรทศัน ์“ชอ่ง 8” ภายใตค้อนเซปต์ “ใคร  ๆกด็ชูอ่ง 8 
กดเลข 27” น�าเสนอรายการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม
ผู้ชมโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของประเทศ วางคอนเซปต์ให้เป็นฟรทีีว ี
ทีเ่ขา้ถงึผูค้นไดห้ลากหลายเพศและวยั โดยมีรายการทีเ่ปน็แม่เหลก็
ของช่อง ได้แก่ รายการข่าวกับสโลแกน “ข่าวช่อง 8 เข้าใจง่าย 
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ทีวผี่านดาวเทียม
 ประกอบดว้ย 3 ชอ่งหลกั ไดแ้ก ่สบายดทีวี ีชอ่ง 2 และ 
SATV โดยแตล่ะชอ่งจะมคีอนเซปต ์และลักษณะรายการเปน็ของ
ตนเอง ดังนี้

สบายดีทีว ี
 “สบายดทีวี ีชอ่งเพลงฮติอันดบั 1 ของเมืองไทย” จับกลุ่ม
เปา้หมายผู้ชืน่ชอบเพลงไทย ในหลากหลายแนวเพลง ทัง้เพลงลกูทุง่ 
เพลงแนวเพื่อชีวติ เพลงสตรงิ เพลงฮิตในอดีต และเพลงเก่า
หาฟงัยาก ดว้ยจดุแข็งของชอ่ง “สบายดทีวี”ี ทีด่แูลการผลิตและบรหิาร
คอนเทนตเ์องภายใตค่้ายเพลงอาร์สยาม ท�าใหม้กีารน�าเสนอรายการ
ได้หลากหลายรูปแบบ ควบคูไ่ปกับการคัดสรรผูด้�าเนนิรายการทีม่ี
เอกลกัษณ ์เปน็ทีจ่ดจ�าและชืน่ชอบกบัคนหลากหลายกลุ่ม จึงท�าให้
ช่อง “สบายดีทีว”ี เป็นช่องที่สามารถรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน 
สนกุสนานไดต้ลอดท้ังวนั และมีอีเวน้ท์อยา่งตอ่เนือ่ง ท�าให้สามารถ
สือ่สารและเขา้ถงึผูช้มไดม้ากขึน้

เชือ่ถอืได”้ ยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ “คุยข่าวเชา้ชอ่ง 8” 
“คุยข่าวเย็นช่อง 8” และ “คุยข่าวค�่า” รวมถึงรายการข่าวอื่นๆ 
เกีย่วกบัปากทอ้งชาวบา้น เร ือ่งร้องทกุข ์พาชิมเมนเูด็ด และสถานที่
ทอ่งเทีย่วสดุฮติตา่งๆ ทัง้รายการ “เจาะประเดน็” “คุยขา่วปากทอ้ง” 
และ “สะกดิข่าวรอบโลก” รวมถงึรายการในกลุม่กฬีามวยทีม่เีรตติง้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง “8 มวยไทยซุปเปอร์แชมป์” และเพิ่มเวลา
ส�าหรับรายการมวยในวันเสาร์ “มวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ” 
ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างคือการใช้นวมแบบเปิดน้ิวในการต่อย 
(นวม MMA) อีกทัง้มวยระดบัโลกท่ีไดรั้บลขิสทิธิม์าถา่ยทอดสด 
ได้แก่  “UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม” หลังจากท่ีช่อง 8 ได้คงความ
เป็นผู้น�าซีรสี์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงมาอย่างยาวนาน 
ในปี 2562 นี้ ช่อง 8 ได้เร ิ่มผลิตซีรสี์ไทย 4 ตอนจบ ภายใต้ชื่อ 
“เดอะซรีส์ี รักลวงหลอน” ซึง่ไดรั้บความนิยมจากกลุม่ผูช้มกลุม่ใหม่
ในกรุงเทพและปรมิณฑลเพิ่มขึ้นจากรายการเดิมถึงร้อยละ 70 
ส�าหรับละครใหม่ในปี 2562 จ�านวน 10 เร ื่อง ได้แก่ “ดงผู้ดี” 
“มจัจรุาช ฮอลเิดย”์ “บษุบาเปื้อนฝุน่” “ปมรักสลบัหวัใจ” “เพรงลบัแล” 
“มณีนาคา” “เทพธิดาขนนก” “เพลิงรษิยา” “เล่ห์รัญจวน” และ 
“สางนางพราย” ซึง่ละครในป ี2562 ยงัคงเปน็ทีช่ืน่ชอบของผู้ชม 
และชอ่ง 8 จะยงัผลติละครคุณภาพในแนวดรามา่ แฟนตาซ ีลีล้บั 
และความเชื่อ ต่อเนื่องตลอดป ี2563 ซึ่งจะเปน็ปทีี่ช่อง 8 จะบุก
เพิ่มเติมในส่วนของละครภายใต้ความชอบของฐานคนดูช่อง 8 
นอกจากนี้ ยังเพิ่มความบันเทิงด้วยรายการวาไรตี้ต่างๆ ที่ได้รับ
ความนิยมมาโดยตลอด ไดแ้ก ่“ครัวลัน่ทุง่” “อึง้ทึง่เสียว” “แปลก
ทัว่ทศิ” และรายการใหม่ทีไ่ดรั้บความนิยมเปน็อยา่งสูงบนชอ่งทาง
ออนไลน ์“ชอ่งส่องผี” ดว้ยความหลากหลายของประเภทรายการ
ที่ได้รับความนิยม ท�าให้ “ช่อง 8” มีเรตติ้งครองอันดับต้นของ
ประเทศ จากการส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research 
(Thailand) ตลอดป ี2562

ช่อง 2
 “ชอ่ง 2” รวบรวมสดุยอดละครดงั และซรีสีต์า่งประเทศ 
ทั้งจีน อินเดีย และเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากช่อง 8 
คัดสรรและน�าเสนออย่างเข้มข้นบน “ช่อง 2” เพื่อรักษาฐานกลุ่ม
ผู้ชมที่ชื่นชอบความบันเทิงอย่างครบรส 

SATV
 “SATV” หรอื “Satellite Variety” น�าเสนอ MV 
เพลงฮิต รวมถึงซีรสี์และภาพยนตร์ชั้นน�าตลอดทั้งวนั 

การตลาดและการแข่งขัน
 อตุสาหกรรมส่ือโทรทัศนม์กีารแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิสายตา
คนดแูละเมด็เงินโฆษณารุนแรงขึน้มากกวา่ในอดตี ตามใบอนญุาต
ดจิิทลัทวีปีระเภทธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้เปน็ 24 ใบอนญุาต (22 ชอ่ง) แมว้า่
ในป ี2562 ทางส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิหรอื กสทช. จะอนญุาต
ให้ชอ่งทวีดีจิิทลัจ�านวน 7 ชอ่งยุตกิารออกอากาศและคนืใบอนญุาต
การประกอบกจิการ ท�าให้มจี�านวนชอ่งทวีดีจิทิลัเหลอือยูทั่ง้สิน้ 15 ชอ่ง 
กม็ไิด้ท�าใหก้ารแขง่ขนัในธรุกจินีล้ดนอ้ยลง  และยงัคงกระจกุตัวอยูใ่น
ชอ่งผูน้�าเทา่นัน้ ชอ่ง 8 ในฐานะทีเ่ปน็ชอ่งทีม่ปีระสบการณใ์นการ
ท�าสือ่โทรทัศนม์าอย่างยาวนานจากการทีเ่คยอยูใ่นธุรกจิทวีดีาวเทยีม
มากอ่น ท�าใหบ้รษัิทฯ มคีวามรู้ความสามารถ ผลิตผลงานทีม่คีณุภาพ
ไดถ้กูใจผูช้มเปน็อยา่งดีมาอยา่งต่อเนือ่ง แตก่ย็งัคงได้รับผลกระทบ
จากภาวะอตุสาหกรรมสือ่โดยรวมทีช่ะลอตวัลง แม้วา่จ�านวนผูช้ม
ทวีใีนชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมาจะไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั
 จากการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างสูงในปัจจุบัน 
ประกอบกบัสภาพเศรษฐกจิทีม่กีารชะลอตวั ท�าใหเ้ม็ดเงนิโฆษณา
ในระบบคอ่นขา้งจ�ากดั และบางสว่นถกูยา้ยไปส�าหรับการโฆษณา
ผา่นสือ่ออนไลน ์การจะอยูใ่หไ้ดใ้นอุตสาหกรรมนี ้การผลิตรายการ
ใหโ้ดดเดน่ เปน็ทีส่นใจ และตรงกบัความต้องการของกลุม่เปา้หมาย 
รวมถึงการบรหิารตน้ทนุการผลิตรายการอย่างเหมาะสม เปน็ปจัจยั
ที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด และอีกสิ่งหน่ึงที่ละเลยไม่ได้ ก็คือ การน�า
คอนเทนตท์ีน่า่สนใจไปวางไวบ้นสือ่ออนไลนใ์นชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
ก็จะก่อให้เกดิรายไดอ้กีทางหนึง่
 การแขง่ขนักนัอยา่งสูงดว้ยความเขม้ขน้และหลากหลาย
ของคอนเทนตบ์นชอ่งทวีดีจิิทลั ท�าใหก้ารรับชมผา่นชอ่งทวีดีาวเทยีม
มจี�านวนลดนอ้ยลง อยา่งไรกต็าม ต้นทนุการประกอบการทวีดีาวเทยีม
นัน้ไมสู่งนักเมือ่เทยีบกับทวีดีจิิทลั บรษัิทฯ จึงยังคงใหค้วามส�าคญั
กบัธรุกจิทวีดีาวเทยีม โดยพยายามรักษาความเปน็ผูน้�าในธรุกิจทีว ี
ดาวเทยีม และบรหิารตน้ทุนการผลิตใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดย
ส่วนหนึง่เปน็การน�าคอนเทนตด์งัในอดตีมาฉายผา่นหน้าจออกีคร้ัง 
ซึง่จะไดส้ายตาผูช้มทีห่ลากหลายและไมซ่�า้กนั ร่วมกบัการแสวงหา
รายไดใ้หม ่โดยการน�าชอ่งทวีดีาวเทยีมไปตอ่ยอดเปน็อกีชอ่งทางหนึง่
ส�าหรับธุรกจิพาณิชย์ของบรษัิทฯ 
 กลยทุธก์ารตลาด นอกจากก�าหนดกลุ่มผูช้มเปา้หมายที่
ชดัเจน การออกแบบและผลิตรายการให้มคุีณภาพนัน้ บรษัิทฯ ยงัได้
น�าจดุแขง็ทางการแขง่ขนัขององคก์รส�าหรับกลุม่ผูช้มชอ่ง 8 จะเนน้
ไปที่กลุ่มผู้ชมอายุ 35 ปขีึ้นไป เนื่องจากยังเปน็กลุ่มผู้ชมหลักที่ดู
รายการทวี ีซ่ึงเปน็ตลาดขนาดใหญแ่ละมคีวามสามารถในการซือ้สงู 
อีกทัง้การใชป้ระโยชน์จากกลุ่มตลาดวยัรุ่นและตลาดเพลงลูกทุ่งที่
บรษัิทฯ คุน้เคยดมีาตัง้แตอ่ดตี ผลติรายการบนชอ่งทวีดีาวเทยีม 
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ทั้งในด้านศิลปิน นักร้องนักแสดง พิธีกรในสังกัด เพลง และ
คอนเทนต์อื่นๆ โดยน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต
รายการ เมื่อผนวกเข้ากับจุดแข็งของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์แล้วท�าให้
ผลงานการผลิตมีคุณภาพและมีผลตอบรับที่ดี ผนวกเข้ากับการ
วางโครงสร้างให้เกดิความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ และการ
บรหิารตน้ทนุ โดยใชพ้นกังานของบรษัิทฯ ในการผลติงานสว่นหนึง่ 
และใชก้ารจา้งงานบคุลากรภายนอก (Outsourcing) อีกสว่นหนึง่ 
รวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกันส�าหรับการด�าเนินงานของทั้งทีว ี
ดิจิทัลและทีวดีาวเทียม ท�าให้การบรหิารต้นทุนของสื่อโทรทัศน์
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้าง
คณุภาพรวม เพือ่ใหเ้ปน็ทีย่อมรับและไวว้างใจจากทัง้ผูช้มและลูกคา้ 
ไมเ่ฉพาะแตใ่นสว่นของการวเิคราะหค์วามต้องการของผูช้มซึง่เปน็ 
กลุม่เปา้หมายอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันารูปแบบการผลติรายการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่ผูช้มและลูกคา้ และท�าใหค้วาม
นยิมในตวัรายการสงูขึน้ อกีสว่นทีส่�าคญั คอื คณุภาพการผลติที่
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมและลูกค้า รวมถึงด้านการบรกิาร

สถานีเพลง COOLfahrenheit
 COOLfahrenheit ด�าเนินการตามกลยุทธ์ Digital 
Transformation ไม่ยึดติดแบรนด์ไว้กับช่องทางวทิยุ FM 
Analog เทา่นัน้ โดยรุกสูแ่พลตฟอร์มดจิทัิลดว้ย และยงัคงรักษา
แพลตฟอร์มวทิยุควบคู่กันไป ในรูปแบบ Hybrid บรษัิทฯ ยังคง
ประกอบกิจการวทิยุเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยยังคงเน้นรักษา

ธุรกิจสื่อวทิยุ
 บรษัิทฯ ด�าเนินธุรกิจผ่านช่องทาง On-Air ระบบคลื่น
ความถีว่ทิย ุF.M. 93.0 MHz ในกรุงเทพและปรมิณฑล ทัว่ประเทศ
ผ่านช่องทาง Online ท่ี www.COOLISM.net และช่องทาง 
On Mobile ที่ Application COOLISM ภายใต้แบรนด์ 
COOLfahrenheit โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทัง้ก่อนและหลังการขาย เช่น การตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า
อย่างรวดเร็วและแม่นย�า การรับฟังและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
การจัดท�าแพค็การขายโฆษณาใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูค้า
และเกดิประโยชน์สูงสุด เปน็ตน้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร
 บรษัิทฯ ไดเ้ซน็สญัญากบับคุลากรตา่ง  ๆและยังมกีารคัดสรร
บุคลากรทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลังทีม่ศัีกยภาพ มคีวามเชีย่วชาญ 
และเปน็ทีย่อมรับของกลุ่มเปา้หมาย โดยในส่วนของบุคลากรเบือ้งหนา้ 
มุง่เนน้ทีศ่ลิปนินกัแสดงในสงักดัของกลุม่อาร์เอส และอกีสว่นหนึง่
ได้มาจากการคัดเลือกนักแสดง และศิลปินอิสระ ส�าหรับทีมงาน
ผลิตนั้น ในส่วนของการสร้างสรรค์รูปแบบงานและการควบคุม
การผลิตเป็นการจัดการโดยทีมงานของบรษัิทฯ ส่วนของการ
ด�าเนินการผลติอยูใ่นรูปแบบของพนกังานภายในสว่นหนึง่ และอกี
สว่นหนึง่เปน็การจา้งผลติ รวมถงึบรษัิทฯ มพีนัธมติรซึง่เปน็บรษัิท
ชัน้น�าทัง้ในและตา่งประเทศ ในการคัดเลือกรายการทีม่คีวามแปลก
ใหม่มาน�าเสนอต่อผู้ชมอย่างสม�่าเสมอ

ฐานความนิยมไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง จนท�าให้ในปจัจุบัน COOLfahrenheit 
ภายใตค้อนเซปต ์ “GEN COOL Living Young & Beyond” 
สามารถรักษาฐานผูฟ้งัทัว่ประเทศและความนยิมในการรับฟงัไวจ้น
ครองความนิยมของสถานีในอันดับ 1 ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องมากว่า  16  ปี จากผลการส�ารวจของ AGB Nielsen 
Media Research (Thailand) ส่งผลให้ลูกค้าบรษัิทโฆษณา 
และบรษัิทเจ้าของสินค้า ยังคงความเชื่อมั่นในการใช้ส่ือโฆษณา
ของบรษัิทฯ อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบของรายการ
 COOLfahrenheit สถานทีีน่�าเสนอเพลงไทยสากลส�าหรับ
กลุ่ม Generation C ที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ อายุระหว่าง 
20-44 ป ีทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และหวัเมอืงใหญท่ัว่ประเทศ 
สถานไีดรั้บการยอมรับจากกลุม่ผูฟ้งัสงูสดุมากวา่ 16 ป ีและเปน็
สถานีแรกที่สร้างปรากฏการณ์การน�าเสนอเพลงเพราะต่อเนื่อง
มากที่สุด โดยทุกๆ บทเพลงเพราะได้ผ่านการคัดสรรจากผล
ส�ารวจความนิยมของผู้ฟังอย่างแท้จรงิ พร้อมด้วยทีมคูลเจมือ
อาชพีทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและไดรั้บความนยิมจากกลุม่คนฟงั 
และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟสไตล์และเปดิโลกทัศน์ของ
กลุ่มคนท�างานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม  Signature 
อาทิ COOL Outing ที่มอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีแบบยก
ออฟฟิศได้เดินทางพักผ่อนยังจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ Ink Eat All Around กจิกรรมส�าหรับ
นักชิมที่จะพาไปชิมอาหารอร่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดย การันตีโดย มล. ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ และ COOL Music 
Fest มหกรรมมิวสิคเฟสติวัลส�าหรับคน Gen Y ส่งผลให้ 
COOLfahrenheit เปน็สถานเีพลงอนัดบั 1 อยา่งตอ่เนือ่ง จากการ
ส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ตัง้แตป่ ี2545 จนถึงปจัจุบัน (ขอ้มูลเดอืนธันวาคม 2562)  ในกลุ่ม
รายการวทิยุประเภทเพลงไทยสากล ของผู้ฟงัอายุ 20 - 44 ปี

สถานีวทิยุ

ผู้ให้สัมปทานคลื่นวทิยุ สถานีวทิยุเสียงจากทหารเรอื

วนัและเวลาออกอากาศ 24 ชั่วโมง

สัญญาณส่งครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพฯ ปรมิณฑล และทั่วประเทศ 

ผ่านออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

แนวคิด (Concept) GEN COOL Living Young & Beyond

กลุ่มผู้ฟงัเปา้หมายหลัก Generation C อายรุะหวา่ง 20-44 ปี

COOLfahrenheit 
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การตลาดและการแข่งขัน
 การตลาดและการแขง่ขนัของธรุกจิสือ่วทิยยุงัคงมอียูส่งู
เนือ่งจากงบประมาณโฆษณาท่ีลดลง ท�าใหล้กูคา้เลือกซือ้สือ่โฆษณา
กบัสถานทีีไ่ด้รับความนิยมสงูเปน็ปจัจยัหลกั ในขณะเดยีวกันกลยทุธ์
ด้านราคาก็มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจ บรษัิทฯ จึงน�าจุดแข็ง
ในความเปน็สถานีทีมี่เรตติง้อนัดบัท่ี 1 มาเปน็กลยทุธ ์CPM หรอื 
Cost per Thousand เปน็การเปรยีบเทียบสดัส่วนจ�านวนผู้ฟงั
และราคาโฆษณาตอ่หน่วย เพือ่น�าเสนอความคุม้คา้ ใหลู้กคา้สามารถ
ใช้มีเดียได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
มากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการสร้างแพคเก็จการขายใหม่ๆ ที่ 
Bundle สื่อภายใต้แบรนด์ COOL อย่างครบวงจรท้ัง On Air 
Online และ On Mobile โดยมีผู้ฟงัผา่นระบบออนไลน์ต่อเดอืน
สงูกวา่ 49 ลา้นคร้ังในปทีีผ่า่นมา ครองแชมปอ์นัดบั 1 ของเอเชยี

กลยุทธ์การตลาด
1.กลยุทธ์นโยบายความคุ้มค่า (Value for Money) 
 เพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุใหกั้บงบประมาณทีล่กูคา้มอียู่
เพือ่การโฆษณา ในลักษณะของการขายแบบแพค็เกจ คอื การขาย
เวลาโฆษณาร่วมกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งมีผลต่อ
การส่งเสรมิการขายอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดอ้อกแบบแพค็เกจทีเ่ขา้ถงึกลุม่ผูฟ้งั
เป้าหมาย ทั้งระบบ FM Analog และ Digital Platform 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย Gen Y ทั่วประเทศ ท�าให้ตอบโจทย์
ผู้ซื้อสื่อโฆษณา ที่มีแนวโน้มนิยมการใช้สื่อดิจิทัล ออนไลน์ ที่
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

2.กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขาย 
 จากสภาวะการแข่งขนัอยา่งเขม้ขน้ของธุรกจิวทิยทุีต่อ้งการ
สร้างความแตกตา่งของรายการใหเ้กิดขึน้ เพือ่เสรมิสร้างมูลค่าเพิม่
ทั้งต่อสถานี ต่อลูกค้า และสินค้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการขาย
ต่างๆ ดังนั้นการขายเวลาโฆษณาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ และตอ่การสร้างแบรนดข์องบรษัิทฯ ดว้ยเหตนุี้
ทางบรษัิทฯ จึงมีการปรับปรุงกลยุทธ์การด�าเนินการให้ความ
ส�าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขายโดยมีกลยุทธ์การเปน็
พนัธมติรทางธรุกจิ (Synergy) กับพนัธมิตรในดา้นตา่งๆ โดยการ
เข้าร่วมเปน็สื่อพันธมิตร (Media Partner) ให้กับกิจกรรมหรอื
คอนเสิร์ตที่มีกลุ่มลูกค้าเปา้หมายเดียวกัน รวมถึงการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าโดยมีกิจกรรมส่งเสรมิการขายที่ท�าร่วมกันระหว่าง
รายการและผู้ฟงั
 กิจกรรมส่งเสรมิการขายทั้งหมดนี้ บรษัิทฯ จะเน้น
กจิกรรมทีม่คีณุภาพทีส่ามารถใหส้าระและบนัเทงิกบัผูร่้วมกจิกรรม 
และในขณะเดียวกัน ยังสามารถตอบสนองนโยบายการตลาด
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรงกับกลุ่ม
เปา้หมาย สง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถสร้างรายไดจ้ากการจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการขายให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง
 นอกจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ ยงัใชศ้กัยภาพของฝา่ยโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ของบรษัิทฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ 
COOLfahrenheit  และกิจกรรมของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ
และรู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์และ
การโฆษณาในสื่ออื่นๆ เช่น สื่อออนไลน์ รายการโทรทัศน์ 

สื่อนอกบ้าน (OOH) ฯลฯ อีกด้วย

3.กลยุทธ์การให้บรกิารวางแผนโฆษณา  
 บุคลากรของบรษัิทฯ เปน็ผู้ที่อยู่ในสายงานวทิยุมาเปน็
เวลานาน มีความรู้และความเข้าใจในธรุกจิสือ่วทิยเุปน็อยา่งด ีสามารถ
ใหค้�าปรกึษากับลูกค้าในการวางแผนการบรหิารสื่อให้มีคุณภาพ
มากที่สุด และการเลือกซื้อเวลาโฆษณาหรอืแพ็คเกจโฆษณาที่
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องลกูคา้และกลุม่ผูฟ้งัรายการ บรษัิทฯ 
มีการวางแผนโฆษณาโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและข้อจ�ากัดของสินค้า
แต่ละประเภท ซึ่งบรษัิทฯ ได้ใช้นโยบายการเป็นคู่ค้าร่วมกับ
ผลิตภณัฑใ์นการวางแผนโฆษณาเชน่นีก้บัสินค้าทกุรายทีส่นบัสนนุ
รายการ เพือ่สร้างแรงจงูใจและเกดิความคุม้ค่าสงูสดุในการเลอืก
ใช้บรกิารสื่อของบรษัิทฯ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร
1.นักจัดรายการวทิยุ และบุคลากรฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์
 บรษัิทฯ ยังคงส่งเสรมิให้นักจัดรายการวทิยุแต่ละคน
จะตอ้งเพิม่ศักยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะต้องมี
เร ื่องของความรู้เบือ้งต้นทางการตลาด รู้จักการใชเ้ทคโนโลยี และสือ่
ออนไลน์ให้เกิดประโยชนสู์งสุด พร้อมทัง้สามารถด�าเนนิรายการตาม
รูปแบบของรายการที่วางไว้ให้สอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มฟงั
เปา้หมาย ปจัจุบันนักจัดรายการของบรษัิทฯ ยังตอ้งเปน็ผู้มทีกัษะ
ในการเปน็ผูด้�าเนนิรายการในการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย (On 
Ground) เพื่อรองรับงานกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อส่งเสรมิ
การขายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนักจัดรายการจะเป็นผู้มีส่วนส�าคัญ
ในการสร้างความนิยมให้แก่สถานี

2.ระบบการออกอากาศ
 บรษัิทฯ ไดเ้ลอืกใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการควบคมุการ
ออกอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเปน็เทคโนโลยีที่เปน็มาตรฐานสากล 
และมกีารอัพเดทซอฟตแ์วร์อย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ความทนัสมยั และ
คุณภาพในการออกอากาศ ผ่านคลื่นวทิยุระบบ FM และ 
Digital Platform ที่เข้าถึงทุกอุปกรณ์สื่อสาร
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 ธุรกิจเพลงของอาร์เอส มีการด�าเนินงานในลักษณะ
ครบวงจร โดยท�างานในทุกมิติ เน้นการท�างานที่ไร้ขอบ เพื่อให้
เกิดคอนเทนต์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งตัว
ศลิปนิ ตลาด และ กลุ่มเปา้หมาย ผ่านการวางกลยุทธ์สื่อและการ
ตลาด การบรหิารศลิปนิ และการบรหิารคอนเทนต์เพลง ทัง้ในแง่
ตวัศลิปนิ งานเพลง ผ่านชอ่งทางทัง้ในสือ่ออนไลน ์เชน่ สตรมีม่ิง 
โซเชียลมีเดีย ดาวน์โหลด และออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ อีเว้นท์ 
และโชวบ์ิซ

1. การวางโครงสร้างการประกอบธรุกิจเพลง (Business Model)
การท�างานเพลงจะเร ิม่ตน้จากการน�าเสนอแนวความคดิ คอนเซปต์
ของงาน และก�าหนดกลุม่ผูฟ้งัเปา้หมาย ร่วมกับศิลปนิทีพ่ร้อมจะ
ร่วมเปน็พาร์ทเนอร์กัน ดว้ยการทีอ่าร์เอสมทีีมงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงช่องทางสื่อที่มี
ศกัยภาพทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน์ ท�าใหส้ามารถผลติผลงานเพลง
ได้หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกกลุ่มและ
สามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึง
น�าเสนอคอนเซปตแ์ละกลยทุธ์ ตอ่คณะกรรมการบรหิารธรุกจิเพลง 
(Music Business Management Board) เพื่อพิจารณา
อนุมัติในหลักการ 

2. การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ�านวนที่เหมาะสม เนน้การ
ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลงาน และการดูแลสินค้าเมื่อ
ออกสูต่ลาดอยา่งใกลชิ้ดตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ โดยเนน้หลัก
ไปในการส่ือสารร่วมกับตัวศิลปนิในช่องทางโซเชียลมีเดียที่ดูแล
ร่วมกัน เพื่อท�าให้การผลิตผลงานแต่ละโปรเจคเป็นไปตามการ
วางแผนในขั้นต้น และมีการวัดผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงการ
ตอบรับของกลุม่เปา้หมาย ผา่นตวัวดัในช่องทางโซเชยีลมเีดยีตา่งๆ

3. การใช้ประโยชน์จากส่ือต่างๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ของศิลปิน และค่ายเพลงของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 
เพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธผ์ลงานมปีระสทิธภิาพ และเปน็การใชส้ือ่
ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. การบรหิารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงทีม่อียูอ่ยา่งเปน็ระบบและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบรษัิทฯ

5. การต่อยอดในเชิง Value ของศิลปนิที่ผลิตผลงาน โดยจะ
ตอ่ยอดทัง้ในเชงิของการวางกลยุทธ์ในการสร้างรายไดจ้ากงานอีเวน้ท์
และโชว์บิซต่างๆ รวมไปถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรอื 
พรเีซนเตอร์ของผลติภัณฑท่ี์มี positioning และกลุม่เปา้หมาย
เดียวกับกับตัวศิลปนิ

6. การวางนโยบายในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ 
นักแต่งเพลง และช่องทางสร้างสรรค์งานเพลงหรอืช่องทางสื่อ
ในรูปแบบใหม ่เพือ่พฒันาและยกระดบังานเพลงของกลุม่อาร์เอส
ให้ทันสมัยและครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายตลอดเวลา

ธุรกิจเพลง
การประกอบธุรกิจเพลง มรีายได้หลกัจาก 3 แหลง่ดงันี้
1. รายได้จากอีเว้นท์และโชว์บิซ ของศิลปินที่อยู่ ในสังกัด 
เป็นการวางกลยุทธ์เพ่ือการขายงานแสดง งานโชว์ของศิลปิน 
ตลอดทัง้ป ีรวมทัง้การตอ่ยอดเชงิภาพลกัษณข์องศลิปนิในแงข่อง
การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรอืพรเีซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ตา่งๆ 
รวมถงึการตอ่ยอดในเชงิธรุกจิกบัคูค่า้ หรอื Partner ผ่านชอ่งทาง
โซเชียลมีเดียของศิลปนิ เช่น การท�า Branded Content
 
2. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงในรูปแบบต่างๆ ผ่านทาง
ระบบดจิทิลั (Digital Content) ทัง้การฟงัเพลงในรูปแบบ Online 
Streaming ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น JOOX, Spotify การ
ฟงัเพลงและดมิูวสคิวดิโีอออนไลนผ์า่นแพลตฟอร์ม เชน่ YouTube, 
AIS play หรอืจะเป็นการดาวน์โหลดเพลง การดาวน์โหลด
เสียงเรยีกเข้าหรอืเสียงรอสายผ่านทางโทรศัพท์ การดาวน์โหลด
เพลง (Full Song) ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น iTunes หรอืผ่าน
เครอืข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (WAP) เป็นต้น

3. รายไดจ้ากการจดัเกบ็ลิขสิทธิเ์พลง โดยบรษัิท จดัเกบ็ลขิสทิธิ์
ไทย จ�ากดั หรอืในชือ่ยอ่วา่ TCC (Thai Copyright Collection 
CO., LTD.) เป็นบรษัิทในเครอืที่ท�าหน้าที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงาน
ต่างๆ ที่ถูกน�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้กับบรษัิทฯ

ศิลปินนักร้องในสังกัด (Artist/Singer)
 ปัจจุบันบรษัิทฯ มีศิลปินนักร้องเพลงท่ีมีศักยภาพ 
ภายใต้การน�าเสนอในแบรนด์ อาร์สยาม และได้วางแผนในเชิง 
กลยุทธ์เพื่อตอบรับกับมีเดียแลนด์สเคป และกลุ่มเป้าหมายที่มี
การปรับตัว โดยจะเพิ่มศิลปินผ่านค่ายเพลงที่เป็นแนวสตรงิ
เพิ่มขึ้นในป ี2563
 ศลิปนินักร้องในสงักดั เปน็ศลิปนิทีม่คีวามสามารถในการ 
แสดง และมีมูลค่าในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีทั้งศิลปินเดี่ยว
และศิลปินกลุ่ม ซึ่งสามารถน�าเสนองานเพลงที่หลากหลาย
ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมายทัว่ประเทศ ตวัอยา่งศลิปนิในค่ายอาร์
สยาม ได้แก่ ใบเตย อาร์สยาม จ๊ะ อาร์สยาม กระแต อาร์สยาม 
เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ลูลู่ - ลาล่า อาร์สยาม วงเฟลม  ธัญญ่า 
อาร์สยาม อ๊อฟ ดอกฟา้ อาร์สยาม เปน็ต้น

การตลาดและการแข่งขัน
 ในปจัจุบัน ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการฟงัเพลงทีเ่ปลีย่นไป
จากเดิม โดยมีตัวแปรที่ส�าคัญคือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต และ
การเพิม่ขึน้อยา่งแพร่หลายของอปุกรณส์มาร์ทโฟน (Smartphone) 
ส่งผลให้ ผู้บรโิภคหันมาฟงัเพลงออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ หรอื
โซเชยีลมเีดยีตา่งๆ และฟงัเพลงบนอปุกรณส์มาร์ทโฟนกนัมากขึน้ 
จึงท�าให้มีงานเพลงและศิลปินออกสู่ตลาดเพลงมากมาย ท�าให้
เกิดการแข่งขันมากขึ้น
 ดงันัน้บรษัิทฯ จงึตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการท�างานเพลง 
การวางแผนที่ตอบรับกับกลุ่มเปา้หมาย และการใช้โซเชียลมีเดีย
ทีป่รับเปลีย่นไปตามกลุ่มเปา้หมาย เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภค
ไดอ้ย่างรวดเร็ว และตรงตามไลฟส์ไตล์ของกลุ่มเปา้หมายทกุกลุม่
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ความเสี่ยงจากพึ่งพิงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
 บรษัิทฯ มพีนัธมิตรทีม่ชีือ่เสยีงเพือ่ผลติและจ�าหน่ายทัง้
ผลิตภณัฑต์่างๆ ส�าหรับธุรกิจพาณิชย์ โดยในส่วนของผลติภณัฑ์
ของ บรษัิทฯ เองนั้น บรษัิทฯ จะเป็นผู้ก�าหนดวัตถุดิบหลัก 
(Active Ingredient)  รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
โดยรวม และร่วมกับสถาบันวจัิยชั้นน�าทั่วโลก รวมถึงโรงงาน
ผู้ผลิตในการพฒันาสตูรการผลติและขัน้ตอนการผลติ แตโ่รงงาน
ผูผ้ลิตจะเปน็ผูจั้ดหาวตัถดุบิและด�าเนนิการผลิตเองทัง้กระบวนการ 
ซึ่งหากผูผ้ลิตรายใดรายหนึง่เกดิปญัหาไมส่ามารถผลติผลติภณัฑ์
ดงักลา่วใหแ้กบ่รษัิทฯ ได ้จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถท�าการจดัหา
ผลติภณัฑไ์ด้ตรงตามเวลาหรอืตามความต้องการของลูกค้า และ
หากเปน็ผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ของพนัธมติร กอ็าจเกดิปญัหา
ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามปรมิาณที่บรษัิทฯ ต้องการ หรอืสินค้า
ไม่มีคุณภาพตามที่บรษัิทฯ ก�าหนด ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลประกอบ
การรวมของบรษัิทฯ ได ้อย่างไรกด็ ีบรษัิทฯ มนีโยบายในการจดัการ
ต่อความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายค�าสั่งผลิตสู่ผู้ผลิตชั้นน�า
ในประเทศออกไปจ�านวนหลายราย เพือ่ไมใ่ห้เกิดการพึง่พงิผูผ้ลติ
เพียงรายเดียว รวมถึงความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ท�าให้บรษัิทฯ 
สามารถต่อรองกบัผู้ผลติและสามารถควบคมุตน้ทนุสนิคา้ไดม้ากขึน้ 
และในส่วนของพนัธมติร บรษัิทฯ จะมกีารสุ่มตรวจคุณภาพสนิคา้
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการวางแผนระหว่างกันในการเตรยีม

บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 
(บรษัิทฯ) ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่อาจ
เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
มีดังนี้ 
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จ�านวนสินค้าให้เพียงพอส�าหรับการขายในแต่ละคร้ัง
ความเสีย่งจากอายขุองผลติภัณฑส์ขุภาพและความงาม
 การสัง่ผลติผลติภณัฑ์สขุภาพและความงามตอ้งมจี�านวนมาก
เพียงพอเพือ่การบรหิารตน้ทนุใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และตอ้ง
มกีารบรหิารสนิคา้ส�าหรับการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัเพือ่การกระจาย
สินค้าให้แก่ลูกค้าและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ บรษัิทฯ จึงมีความ
เสีย่งจากอายขุองผลติภณัฑส์ขุภาพและความงามซึง่โดยอายเุฉลีย่
ส่วนใหญ่ประมาณ 3 ปี หากในกรณีที่กระแสนิยมของผู้บรโิภค
เปลีย่นแปลงไป ประกอบกบับรษัิทฯ อยูใ่นชว่งทีธ่รุกจิมกีารขยาย
ตวัสงู ท�าให้ต้องมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ก่อนการผลิตสินค้า บรษัิทฯ ต้องท�าการส�ารวจ
ตลาดและพฤติกรรมของผู้บรโิภค เพื่อให้สามารถวเิคราะห์และ
คาดการณ์ยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้แม่นย�าที่สุด 
และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในขณะนั้นๆ 
โดยตอ้งตดิตามและตรวจสอบอายคุงเหลอืของสนิคา้อยา่งสม�า่เสมอ 
รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืใหเ้หมาะสมกบัชว่งอายุ
ของแตล่ะผลิตภณัฑ ์ซึง่โดยเฉลีย่หากสนิคา้มอีายคุงเหลอืประมาณ 
18 เดือนและมอีตัราการสัง่ซือ้ชา้ลง สนิคา้นัน้จะถกูน�ามาพจิารณา
โดยฝา่ยบรหิาร และจัดให้มีโปรโมชั่นหรอืท�าการตลาดใดๆ เพื่อ
เร่งการขายสินค้าเหล่านั้นออกไปให้เร็วที่สุด

ความเสีย่งจากผลกระทบของสนิคา้อ่ืนในทอ้งตลาด
ที่ไม่ได้มาตรฐาน
 จากการที่มีผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงามทีไ่ม่ได้มาตรฐานและไมม่คีณุภาพออกสูท้่องตลาด ท�าให้
ผู้บรโิภคได้รับผลกระทบจากสิ่งปลอมแปลงดังกล่าว และเกิด
ความตืน่ตระหนก อกีท้ังบางสว่นเกิดความเข้าใจผดิต่อผลติภณัฑ์
ทัง้หมดในตลาด ทัง้นี ้ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยากไ็ดม้ี
มาตรการตรวจสอบและตรวจจับอย่างเข้มข้น ซึ่งจะเป็นการ
คดักรองสนิคา้ทีไ่มไ่ด้คณุภาพออกไปจากตลาด ในสว่นของบรษัิทฯ 
เองได้ท�าการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเป็นวงกว้าง เพื่อให้ผู้
บรโิภครับทราบในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ ที่มีคุณภาพ 
ผลติจากแหล่งผลิตทีน่า่เชือ่ถอื รวมถงึบรษัิทฯ ยงัคงยดึมัน่สรรหา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการการันตีว่าลูกค้า
ได้ใช้สินค้าคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการในทุกแง่มุม มีความ
เชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ และกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้า
อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการออกประกาศ หลักเกณฑ์ จาก
ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ (กสทช.)
 บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการประกอบกจิการโทรทัศน์
ทัง้ในระบบภาคพืน้ดนิซึง่สง่สญัญาณแบบดจิทิลั (Digital Terrestrial 
Television) และระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่ง
กิจการโทรทัศน์นับได้ว่าเป็นกิจการสื่อสารมวลชนที่มีอิทธิพล
ตอ่ประชาชนเปน็อยา่งยิง่ เพราะเปน็การสือ่สารทีป่ระชาชนสามารถ
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงมากกว่าสื่อมวลชนประเภท
อื่นๆ ดังน้ันการประกอบกิจการโทรทัศน์จึงต้องด�าเนินภายใต้
กฎหมายเป็นส�าคัญ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทการ
ก�ากบัดแูลผู้ประกอบกจิการโทรทัศนข์องประเทศไทย คือ ส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ�านาจหน้าที่หลักในการก�ากับ
ดูแลและออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมก�ากับดูแล
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรแีละเป็น
ธรรม มีมาตรฐานทางจรยิธรรม และคุ้มครองผู้บรโิภคให้ได้รับ
ประโยชน์และมิให้ถูกเอาเปรยีบจากผู้ประกอบกิจการ  เช่น การ
ก�ากบัดแูลเนือ้หารายการตอ้งมีคณุภาพเหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการเพื่อคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน การโฆษณา การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เขา้ถึงหรอืรับรู้และใชป้ระโยชน์จากรายการของกจิการโทรทัศน์ 
เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าที่พัฒนาส่งเสรมิกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยให้มี
ศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท�าให้ กสทช. ต้องทบทวนแก้ไข
หลกัเกณฑป์ระกาศต่างๆอยา่งตอ่เนือ่ง  เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาของผู้ประกอบกิจการทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา เช่น 
การทบทวนปรับปรุงแผนการบรหิารคลื่นความถี่ ที่มีการปรับ
เปลี่ยนเรยีกคืนคลื่นความถี่บางช่วง เพื่อน�ามาจัดสรรใหม่ให้
เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าเดิม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ ดังนั้น กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะออกมาควบคุมการด�าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบรษัิทฯ จึงยังไม่
เสถียร และต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้เห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมา
บังคับทั้งหมดก่อนว่าจะส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของ 
บรษัิทฯ หรอืไม่เพียงใด อันจะสะท้อนเปน็ปจัจัยความเสี่ยงในการ
ด�าเนินธุรกิจได้

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์
 ตัง้แตเ่ร ิม่ออกอากาศทวีดีจิิทลัชว่งกลางป ี2557 เปน็ตน้มา 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์เผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง 
เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายจากผู้ประกอบการ
ของแต่ละช่อง ที่ต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงเรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณา
ในตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งต่างก็ใช้กลยุทธ์ในการเรยีกคะแนน
ความนิยมโดยมีคอนเทนต์เป็นแม่เหล็กส�าคัญในการดึงดูดผู้ชม
รายการ โดยเฉพาะในช่วงของไพรม์ไทม์ (Prime Time) จะมี
การแขง่ขนัรุนแรงมากทีส่ดุ ผูช้มรายการจะเปน็ผูไ้ดรั้บประโยชน์
จากทางเลือกทีห่ลากหลายขึน้ บรษัิทเอเยนซีโ่ฆษณาจะมตีวัเลือก
ในการลงโฆษณามากขึ้น โดยมี “เรตติ้ง” และ “ความคุ้มค่าของ
ราคา” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงโฆษณา ซึ่งจะท�าให้การขาย
เวลาโฆษณายากขึน้ อยา่งไรกด็ ีจากการทีบ่รษัิทฯ มปีระสบการณ์
การท�าธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และบรหิารช่องรายการของ
ตัวเองมาเปน็เวลานาน มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายชัดเจน มีคอนเทนต์
ที่แข็งแรงและหลากหลายด้วยรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดรูป
แบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องและ
เพือ่ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัในวงกวา้ง ท�าใหช้อ่งโทรทศันข์องบรษัิทฯ ตดิอยู่
ในอันดับต้นๆ เสมอมา จากการจัดอันดับของ AGB Nielsen 
Media Research (Thailand) รวมถึงการท�าแพ็คเกจการ
ขายโฆษณาให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ท�าให้บรษัิทฯ ยังรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้
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ความเสีย่งจากการตอ่อายสุญัญาสมัปทาน
สมัปทานธุรกิจทีวดีาวเทียม
 จากการที ่กสทช. ไดอ้อกประกาศเร ือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธีิการ
อนุญาตให้บรกิารกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ เพื่อจัดระเบียบ
ผู้ประกอบการช่องทีวดีาวเทียมและเคเบิลทีวใีห้เข้าสู่กลไกการ
ก�ากับดูแล โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็น
คราวๆ ในขัน้แรกใบอนุญาตจะมอีายุ 1 ป ีหลังจากนัน้จะพิจารณา
ต่อใบอนุญาตให้อีกคราวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.ได้น�าหลัก
เกณฑ์เร ื่องร้องเรยีนการกระท�า ความผิดเกี่ยวกับเนื้อหารายการ
ที่ไม่เหมาะสม หรอื การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย หรอื การกระท�า
อันเป็นการขัดหรอืแย้งกับการก�ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้
บรกิาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ทาง กสทช. จะออกเพิ่มเติมใน
อนาคต มาเปน็พืน้ฐานในการพจิารณาตอ่ใบอนญุาตแกผู่ป้ระกอบการ
กิจการแต่ละราย  ซึ่งการได้รับใบอนุญาตเป็นคราวๆ และแต่ละ
คราวมีอายุการประกอบการระยะส้ันอาจเป็นข้อจ�ากัดในการ
ขยายธรุกจิ การวางแผนการผลติ และการสร้างรายไดข้องบรษัิทฯ 
อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
วา่บรษัิทฯ จะสามารถได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการทีว ี
ดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง
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สัมปทานธุรกิจวทิยุ
 โดยปกตกิารท�าสญัญาขอ้ตกลงเปน็ผูจ้ดัรายการร่วมของ
สถานีวทิยุกระจายเสียงมีระยะเวลาประมาณ 2 ป ีซึ่งหากบรษัิทฯ 
ไมไ่ดรั้บการต่ออายสุญัญาดงักลา่วจะสง่ผลกระทบถงึความตอ่เนือ่ง
ของการออกอากาศรายการและรายไดข้องบรษัิทฯ ทัง้นี ้หมายรวมถงึ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซึ่งอาจท�าให้
บรษัิทฯ ไดรั้บเง่ือนไขท่ีดอ้ยลงไปจากเดมิ นอกจากนี ้การแสวงหา
เวลาออกอากาศใหมเ่พือ่ทดแทนอาจท�าใหบ้รษัิทฯ สูญเสียประโยชน์
จากการขาดความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการสร้างความนิยมให้
เทียบเคียงกับรายการเดิมได้ หรอือาจท�าให้ต้นทุนเพื่อการได้มา
สูงขึ้น อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ เชื่อว่าจากการที่บรษัิทฯ ผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความนิยม มีฐานผู้ฟัง
รายการประจ�า รวมถึงการท่ีบรษัิทฯ ได้รักษามาตรฐานในการ
ช�าระเงินและปฏบิตัติามเงือ่นไขของการจา่ยคา่เชา่เวลาอยา่งเคร่งครัด 
ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สัมปทาน จะท�าให้
บรษัิทฯ ไดรั้บความไวว้างใจและสามารถลดความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้
จากการต่ออายุสัญญาได้  อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ จะพิจารณาถึง
มูลค่าของสัญญา โดยเปรยีบเทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุน 
ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทางบรษัิทฯ 
อาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บรษัิทฯ ได้ผ่านการ
พจิารณาอนมุติัใหต้อ่อายสุญัญาออกไปอกี 2 ป ีโดยสัญญาสิน้สุด
ในป ี2564
 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ยดืระยะเวลาที ่กสทช. เรยีกคนืคลืน่ความถีว่ทิยุ
กระจายเสียงจากเดิมในปี 2560 ออกไปอีก 5 ปี และให้คงสิทธิ
ในการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง และการถือครองคลื่น
ความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม ซ่ึงบรษัิทฯ เห็นว่า
ค�าสั่งดังกล่าว จะเป็นผลดีต่อธุรกิจวทิยุของบรษัิทฯ ที่จะท�าให้
มูลค่าสัมปทาน รวมถึงขอบเขตและสิทธิไม่เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวติของผู้คนทั่วโลก  
ส่งผลให้พฤตกิรรมการสือ่สารของผูค้นเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
ตามความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีการตดิตอ่สือ่สาร การเขา้ถงึ
ขอ้มูลขา่วสารความบนัเทิงอยูใ่กลเ้พยีงแคป่ลายนิว้ ผูค้นในปจัจบุนั
สามารถแสวงหาขอ้มลูต่างๆ รวมถึงเปน็ผูผ้ลติขอ้มลูขา่วสารเพือ่
ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วดว้ยการสง่ผา่นระบบอนิเทอร์เนต็ไปยงัอุปกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์
ซึ่งอยู่ในมือของทุกคน อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรอือุปกรณ์
พกพาตา่งๆ (ทีเ่รยีกวา่ Second Screen ซึง่เปรยีบเสมอืนหนา้จอ
ที ่2 รองจากโทรทัศน์) Second Screen จงึเปน็สิง่ส�าคัญทีส่่งผล
ให้บทบาทของรายการโทรทัศน์ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วย  บรษัิทฯ จึงตระหนักดี
ถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
โอกาสการสือ่สารกบัผูรั้บชมให้ครอบคลมุทุกชอ่งทาง แตอ่กีปจัจยั
ที่ส�าคัญของการเติบโตทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ การควบคุม
ก�ากบัดแูลของภาครัฐทีมี่แนวโน้มจะเขม้ขน้ขึน้  แต่ยงัอยูใ่นชว่งของ
การเร ิ่มต้น จึงท�าให้การเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ค่อนข้างเสรแีละมีขีดจ�ากัดน้อยกว่าสื่อโทรทัศน์ที่ต้อง
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ กสทช.  ดังน้ัน ในอนาคตอันใกล้

ภาครัฐย่อมต้องออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมก�ากับดูแลสื่อสังคม
ออนไลน์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจผ่าน
ชอ่งทางนีอ้าจถกูก�ากบัมากยิง่ขึน้ เชน่ การขอใบอนญุาตประกอบ
กิจการ การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ การควบคุม
เนื้อหารายการ เปน็ต้น แต่อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วย
ความระมัดระวังและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กรอบของกฎหมาย 
จึงมั่นใจว่า บรษัิทฯ จะสามารถปรับตัวให้ทันกับทุกสถานการณ์

ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์
 ตลอดระยะเวลาหลายปทีีผ่า่นมา อตุสาหกรรมเพลงไดรั้บ
ผลกระทบหลักจากการถูกละเมดิลิขสิทธิ ์ในหลากหลายรูปแบบ จาก
รูปแบบ Physical เขา้สู่ Digital แบบละเมดิลิขสิทธิ ์การดาวนโ์หลด
เพลงจากเวบ็ไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การน�าคอนเทนต์เพลงไปหา
รายไดข้องผูป้ระกอบการร้านคา้ ร้านอาหาร และร้านคาราโอเกะ การ
จัดกจิกรรมและงานแสดงคอนเสิร์ตตา่งๆ รวมถงึการน�าคอนเทนต์
ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์หรอืเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผ่าน
ชอ่งทางออนไลน ์ซึง่การถกูละเมดิลิขสิทธิด์งักล่าว สง่ผลใหร้ายได้
ของส่วนงานเพลงไม่สะท้อนปรมิาณการบรโิภคที่แท้จรงิ
 อยา่งไรกด็ ีบรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ และไดด้�าเนินการหาทางแกไ้ข  โดยการทบทวนแผนธุรกจิ
ใหม่ๆ  อยู่เสมอ เพือ่ใหมี้ความยดืหยุน่ เหมาะสมและทนัเหตกุารณ์ 
เช่น การปรับโครงสร้างภายในของสายงานเพื่อรองรับแผนงาน
ที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
อย่างตรงจุด การใช้กลยุทธ์การขายให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคตามยุคสมยั รวมถงึการปรับรูปแบบการขายให้เหมาะสม
กับสภาวะตลาดในปัจจุบัน และเหมาะสมส�าหรับลักษณะของสื่อ 
หรอืช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ในปจัจุบันและในอนาคต รวมถึง
การพัฒนาระบบงานภายในให้รองรับกับระบบ Streaming 
Platform ต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน และที่จะเกดิขึน้ใหม่ได้ 
ทัง้นีย้งัมหีนว่ยงานทีรั่บผดิชอบดแูลเร ือ่งการปอ้งกนัและปราบปราม
การละเมิดลขิสทิธิโ์ดยเฉพาะ ซึง่ไดรั้บความร่วมมือและสนับสนนุ
จากภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายเข้าด�าเนินการกับผู้ประกอบ
การที่กระท�าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของบรษัิทฯ 
รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจ
ทีน่�างานลขิสทิธิไ์ปใช ้ใหเ้คารพต่อสทิธิแ์ละท�าการช�าระค่าลิขสทิธิ์
เปน็การตอบแทน จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น บรษัิทฯ คาดว่า
จะช่วยลดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญจากความเสี่ยงของการถูก
ละเมิดลิขสิทธิ์ได้
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ 



45



46

ทรัพยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
(กลุ่มอาร์เอส) แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อาคารส�านักงาน

ที่ตั้ง
ค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร/

เดือน
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

1. อาคารเลขที่ 419/1-419/3
ซอยลาดพร้าว 15 แขวงลาดพร้าว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
พื้นที่รวมประมาณ 12,882 
ตารางเมตร

2. อาคารเลขที่ 203/18-20 ซอย
ลาดพร้าว 15 แขวงลาดพร้าว เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ
พืน้ทีร่วมประมาณ 600 ตารางเมตร

3.อาคารเลขที่ 203/34-36 ซอย
ลาดพร้าว 15 แขวงลาดพร้าว เขต
จตจัุกร กรุงเทพฯ
พืน้ทีร่วมประมาณ 600 ตารางเมตร

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้ท�า
สัญญาเช่าระยะเวลา

1 ปี 8 เดือน
(มิ.ย. 61 - ม.ค. 63)

บรษัิทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน
(มิ.ย. 61 - ม.ค. 63)

บรษัิทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน
(มิ.ย. 61 - ม.ค. 63)

5.65

0.25

0.20

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประเภท
มูลค่าตาม

บัญชี
ปี 2562
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

1. อุปกรณ์ห้องควบคุมการ
ออกอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายท�า
รายการ

2. ซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการ
ด�าเนินงาน

เจ้าของ

เจ้าของ

145.62

126.10

ไม่มี

ไม่มี

อุปกรณ์

ผู้ให้บรกิาร ช่วงเวลาตามสัญญา

1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 71

20 ธ.ค. 62 - 10 ก.ย. 64

20 ธ.ค. 62 - 10 ก.ย. 64

1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63

2. บรษัิท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

3. บรษัิท ทีซี บรอดคาสต้ิง จ�ากัด

4. บรษัิท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สถานี เจ้าของสถานี ช่วงเวลาตาม
สัญญา

 F.M. 93.0 MHz 
สถานีวทิยุเสียง
จากทหารเรอื
วังนันทอุทยาน

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62

ที่ตั้ง
ค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร/

เดือน
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

1. เลขที่ 9/102  หมู่ที่ 5 ถนน
พหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พืน้ทีร่วมประมาณ 1,200 ตารางเมตร

บรษัิทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 1 ปี

(พ.ค. 62 - เม.ย. 63)

2. เลขที่ 9/46 หมู่ที่ 5 ถนน
พหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
พืน้ทีร่วมประมาณ 600 ตารางเมตร

บรษัิทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 8 เดือน

(ม.ค. 62 - ส.ค. 62)

4. เลขที่ 9/253-256 หมู่ที่ 5 ถนน
พหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอ
คลองหลวง จังหวดัปทุมธานี
พื้นที่รวมประมาณ 2,932.50 
ตารางเมตร

3. เลขที่ 9/119 หมู่ที่ 5 ถนน
พหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
พืน้ทีร่วมประมาณ 600 ตารางเมตร

บรษัิทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 5 ปี

(ก.ย. 62 - ส.ค. 67)

บรษัิทย่อยได้ท�าสัญญาเช่า
ระยะเวลา 9.5 เดือน
(พ.ย. 61 - ส.ค. 62)

0.21

0.10 

0.10

0.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

คลังสินค้า

สัมปทานและสัญญาเช่าวทิยุ

หมายเหตุ
* ปจัจุบันได้ต่ออายุสัญญาเช่า เปน็ช่วงเวลา 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 

สัญญาบรกิารการส่งสัญญาณภาพ
บรษัิทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ท�าสัญญาบรกิารการส่งสัญญาณภาพ 
และบรกิารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ 
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บรกิาร
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
 บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จ�ากดั ซึง่เปน็บรษัิทยอ่ยของ 
บรษัิทฯ เปน็ผู้ไดรั้บอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน ์ เพือ่ใหบ้รกิาร
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบรกิารทางธุรกิจ
ระดบัชาติ หมวดหมูท่ัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช.) ใบอนญุาตเลขที ่B1-S20031-0012-57 ในราคา
ประมลู 2,265 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่) ส�าหรับระยะเวลา 
15 ป ีนบัตัง้แตว่นัที ่25 เมษายน 2557 ถึงวนัที ่24 เมษายน 2572 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ค�าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่4/2562 ไดพ้จิารณายกเวน้คา่ธรรมเนยีม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องช�าระ 2 งวดสุดท้าย ส่งผลให้                       
คา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีล่ดลงจากราคาประมูลเดมิ 
2,265 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เหลือเป็นจ�านวนเงิน 
1,511 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งในปี 2562 บรษัิท 
อาร์.เอส.เทเลวชัิ่น จ�ากัด ได้ช�าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
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ข้อพิพาททาง
กฎหมาย
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ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
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 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มี
ผลกระทบตอ่การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยอยา่งมี
นัยส�าคัญ และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบด้านลบอันอาจจะมี
ผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อยทีม่จี�านวนสงูกวา่
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบรษัิท  : บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธรุกจิ : ปจัจบุนักลุม่อาร์เอสประกอบดว้ย 
3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสื่อทั้ง
สื่อโทรทัศน์และสื่อวทิยุ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 
419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่ : 0107546000016
เว็บไซต์ : www.rs.co.th
โทรศัพท์ : +66 2511 0555
โทรสาร : +66 2511 2324
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จ�านวน 1,161,997,216 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,161,997,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
ทุนช�าระแล้ว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
จ�านวน 972,495,202 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 972,495,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บรษัิท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
ส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบรษัิทย่อยที่บรษัิทฯ 
ถือหุ้นเกินร้อยละ 10

กรุงเทพฯ 10400
เวบ็ไซต์ www.set.or.th/tsd
โทรศัพท์ +66 2009 9000 
โทรสาร +66 2009 9991

ผูส้อบบญัชี : บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ�ากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เวบ็ไซต์ www.pwc.com/th
โทรศัพท์ +66 2844 1000
โทรสาร +66 2286 5050 

ที่ปรกึษากฎหมาย : ส�านักกฎหมาย  
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์419/1 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555  
โทรสาร +66 2938 5622

ชื่อบรษัิท : บรษัิท อาร์เอส มอลล์ จ�ากัด
(ชื่อเดิม บรษัิท บันเทิง วาไรตี้ จ�ากัด)
สถานที่ตั้ง : 419/2 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2
ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555

ชื่อบรษัิท  : บรษัิท ไลฟส์ตาร์ จ�ากัด
สถานที่ตั้ง : 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2902 1933,
+66 2511 0555
โทรสาร +66 2938 5621
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพาณิชย์
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 200,000,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99

ชื่อบรษัิท : บรษัิท อาร์.เอส.เทเลวชิั่น จ�ากัด
สถานที่ตั้ง : 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2902 1933,
+66 2511 0555
โทรสาร +66 2938 5621
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจให้บรกิารสื่อโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัล

โทรสาร +66 2511 2324
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพาณิชย์
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 1,000,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99
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ข้อมูลส�าคัญอื่น
-ไม่มี-

ชื่อบรษัิท  : บรษัิท คูลลิซึ่ม จ�ากัด*
สถานที่ตั้ง : 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555
โทรสาร +66 2938 5694
ประเภทธุรกิจ : -
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 6,250,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 6,250,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99

ชื่อบรษัิท  : บรษัิท กู๊ดไลฟ ์กรุ๊ป จ�ากัด*
สถานที่ตั้ง : 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555
โทรสาร +66 2511 2324
ประเภทธุรกิจ : -
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 37,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 37,000,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99

ชื่อบรษัิท  : บรษัิท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล    
บรอดคาสติง้ แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ�ากดั*
สถานที่ตั้ง : 419/3 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555
โทรสาร +66 2511 2324
ประเภทธุรกิจ : -
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 9,375,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 9,375,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 83.33

* บรษัิทดังกล่าว เปน็บรษัิทที่หยุดธุรกรรมชั่วคราว

ชื่อบรษัิท : บรษัิท อาร์ อัลไลแอนซ์ จ�ากัด* 
สถานที่ตั้ง : 203/34-36 ซอยลาดพร้าว 15 

ชื่อบรษัิท : บรษัิท ย๊าค จ�ากัด*
สถานที่ตั้ง : 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555
โทรสาร +66 2938 5694
ประเภทธุรกิจ : -
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 2,500,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.97

ชื่อบรษัิท : บรษัิท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ�ากัด
สถานที่ตั้ง : 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555
โทรสาร +66 2938 5694
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 5,000,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99

ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 300,000,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2511 0555
โทรสาร +66 2511 2324
ประเภทธุรกิจ : -
ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 80,000,000 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 80,000,000 บาท
ถือหุ้นร้อยละ : 99.99
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,161,997,216 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจ�านวน 
1,161,997,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีทุนช�าระแล้วจ�านวน 972,495,202 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
972,495,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ล�าดับที่ 1: กลุ่ม เชษฐโชติศักดิ์*
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 201,618,364
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 20.73

ล�าดับที่ 2 : นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 98,000,000
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 10.08

ล�าดับที่ 3 : กลุ่มศรวีัฒนประภา**
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 95,000,000
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 9.77

ล�าดับที่ 4 :บรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)*** 
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 72,130,100
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 7.42

ล�าดับที่ 5 : ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 50,331,900
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 5.18

ผูถ้อืหุน้
ล�าดับที่ 6 : บรษัิท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ�ากัด
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 36,051,929 
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 3.70

ล�าดับที่ 7 :The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 20,000,00
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 2.06

ล�าดับที่ 8 : นางสาวพัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 18,740,000
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 1.93

ล�าดบัที ่9 : บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) (LNS)
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 17,990,000
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 1.85

ล�าดับที่ 10 : บรษัิทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวนหุ้นที่ถือ : 15,882,700  
คิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 1.63

หมายเหตุ
*กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ได้แก่ 
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ�านวน 201,268,300 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ  20.70
2. นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ�านวน 64 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 0.0000066
3. นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นจ�านวน 350,000 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ  0.036
** กลุ่มศรวีฒันประภา ได้แก่ 
1. นางสาวอรุณรุ่ง ศรวีฒันประภา ถือหุ้นจ�านวน  47,500,000 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ  4.884
2. นายอภิเชษฐ์  ศรวีฒันประภา ถือหุ้นจ�านวน 47,500,000 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ  4.884
*** บรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) เปน็บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชน  ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา และ
ธุรกิจการให้บรกิาร
รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ ์มอีทิธพิลตอ่การก�าหนดนโยบายการจดัการ หรอืการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งมนียัส�าคญั
(กลุม่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้เกนิกวา่ร้อยละ 10 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท หรอืส่งตัวแทนเข้ามาเปน็กรรมการบรษัิท) 
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การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บรษัิทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3)

 ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ รุ่นที ่3 
(RS-W3) ได้รับอนุญาตให้เร ิ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ตัง้แต่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบยีน : ใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามัญของบรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (RS-W3)

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 193,332,760 หน่วย 

จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 193,332,760 หุ้น

ผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิทที่มีรายชื่อปรากฎใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวธิีปดิสมุดทะเบียนในวันที่ 19 
เมษายน 2560 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทได้ 1.0047 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 12.4419 บาททัง้น้ีราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธอิาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการใช้
สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 1 หน่วยต่อ 1.0028 หุ้นสามัญ และ
ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 12.4658 บาทต่อ 1 หุ้น
สามัญ เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 4/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน 
ปนัผลระหวา่งกาลนัน้ การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวเปน็ผลใหบ้รษัิท 
ต้องด�าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ตามข้อ 
4.2 (จ) ของข้อก�าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส�าคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3)

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอน
เปลี่ยนมือได้

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 3 ป ีนับจากวันที่ออก (วันที่ออก
คือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันท่ีครบก�าหนดและวันใช้สิทธิ
คร้ังสดุทา้ยตรงกบัวนัที ่23 พฤษภาคม 2563 ซึง่ใบส�าคญัแสดง
สิทธิจะพ้นสภาพจากการเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในวนัถัดไป)

ราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนเมษายน และ
ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดย
ก�าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก คือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวัน
ก�าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย คือวนัที่ 23 พฤษภาคม 2563             

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมนีโยบายจ่ายเงินปนัผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่
ร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษีและส�ารองตามกฎหมาย
แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบรษัิท มีอ�านาจในการพิจารณา
ยกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรอืเปลี่ยนแปลง
นโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การ
ด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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โครงสร้าง
การจัดการ
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คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

(Nomination and Remuneration
Committee)

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Development Committee)

คณะกรรมการบรหิาร
(Executive Board)

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
(CEO)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

เลขานุการบรษัิท
(Company Secretary)

ฝ่ายตรวจสอบกลาง
(Internal Audit)

สายงานการเงินและบัญชี 
(Finance & Accounting)

ธุรกิจสื่อวทิยุ  
(Radio)

สายงานเทคโนโลยี
(Technology)

ส�านักประธาน
(Office of CEO)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 
(Television)

ธุรกิจพาณิชย์ 
(Commerce)

ธุรกิจเพลง 
(Music)

ส�านักกฎหมาย 
(Legal Office)

สายงานบรหิารบุคลากร 
(People Operation)

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบรษัิท
(Board of Director)
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โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ ประกอบด้วยคณะ
กรรมการบรษัิท และคณะอนุกรรมการรวมทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษัทภบิาล และคณะ
กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบรษัิท
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิทของบรษัิทฯ 
ประกอบดว้ยผู้ทรงคณุวฒุ ิจ�านวน 8 ทา่น โดยมรีายนามดังต่อไปนี้
 
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร

2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบรษัิท

3. นายดามพ์ นานา
กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร 

4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการบรษัิท
กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการบรษัิท

6. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางวรรณสุดา ธนสรานาต 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ
1. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมัย  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมี
ผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท
คร้ังที่ 3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์  พานิชสมัย โดยมีผลวันที่ 
9 กรกฎาคม 2562
3. นายองอาจ สิงหล์�าพอง  ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการบรษัิท โดยมผีลวนัที ่1 ตลุาคม 2562
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นิยามกรรมการอิสระ
 กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการจากภายนอกทีไ่มไ่ด้มี
ต�าแหนง่เปน็ผู้บรหิารหรอืพนักงานประจ�าของบรษัิทฯ ไม่ได้เปน็
กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ 
และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถท�าหน้าทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่ง
เทา่เทยีมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษัิทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้อง* ด้วย

2. ไม่เปน็กรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน**/พนักงาน/ลกูจา้ง/
ที่ปรกึษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า/ผู้มีอ�านาจควบคุมบรษัิทฯ 
บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดยีวกัน*** 
หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปจัจบุนั และในชว่งเวลา 
2 ปกี่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนใน
ลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา คูส่มรส พีน้่องและบตุร รวมท้ังคูส่มรส
ของบุตร กับผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอื
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเปน็ผู้บรหิารหรอืผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย

4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ แบ่งได้ดังนี้
 (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 • ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวชิาชพี
  « ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ 
    บรกิารทางวชิาชพีอืน่ เชน่ ทีป่รกึษากฎหมาย  
    ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ  
              เปน็ต้น
  « ระดับนัยส�าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
   - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
   - กรณเีปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีอืน่ :  
     มลูคา่รายการเกิน 2 ลา้นบาทตอ่ปี
 • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางใน 
ท�านองเดียวกับข้อก�าหนดว่าด้วยการท�ารายการที่เก่ียวโยง
กันของตลาดหลักทรัพย์)
  « ลกัษณะความสัมพนัธ ์: ก�าหนดครอบคลมุ 
    รายการทางธรุกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการ 
                                ที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า 
    อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสินทรัพย/์ 
    บรกิารและรายการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอื 
    ทางการเงนิ
  « ระดับนัยส�าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่า 
    รายการ ≥ 20 ลา้นบาท หรอื ≥ ร้อยละ 3 ของ  

      NTA ของบรษัิท แลว้แตจ่�านวนใดจะต�า่กวา่  
    ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม 
    รายการที่เกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อน 
    วนัทีม่กีารท�ารายการในคร้ังนีด้ว้ย
 (ข) กรณีทีม่ลัีกษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิตบุิคคล 
บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
(ยกเวน้กรณีเปน็กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบ้รหิาร
หรอืพันธมิตรของนิติบุคคลนั้น
 (ค) ก�าหนดชว่งเวลาทีห่า้มมีความสมัพันธต์าม (ก) และ 
(ข) : ปจัจุบันและ 2 ปกี่อนได้รับการแต่งตั้ง
 (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้
เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดใน
ระหวา่งด�ารงต�าแหน่งก็ได ้แตต่อ้งไดรั้บอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษัิทก่อน และมตทิีไ่ดต้อ้งเปน็มตเิปน็เอกฉนัท ์นอกจากนี ้ คณะ
กรรมการบรษัิทตอ้งจดัให้มกีารเปดิเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของ
กรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป ี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ของบรษัิทฯ 
และหากตอ่มาบรษัิทฯ จะเสนอกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ
รายนั้น เพื่อด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบรษัิท
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการ
ของบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเปน็ผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทฯ

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้

7. กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามขอ้ 1-6 อาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ 
บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกัน หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์
คณะ (Collective Decision) ได้

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งเปน็
กรรมการอิสระในบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย และบรษัิทย่อยล�าดับ
เดยีวกนั คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมทีก่รรมการอิสระ
รายนั้นได้รับในแบบ Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

หมายเหตุ
* ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
**กรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน หมายถึง กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บรหิาร 
กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บรหิาร และกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เวน้แต่
แสดงได้วา่เปน็การลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินมุตัไิวแ้ล้ว และเปน็การ
ลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
*** บรษัิทย่อยล�าดับเดียวกัน หมายถึง บรษัิทย่อยตั้งแต่ 2 บรษัิทขึ้นไปที่มีบรษัิทใหญ่เปน็
บรษัิทเดียวกัน
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบรษัิทฯ
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบรษัิทฯ 
ประกอบดว้ย นายสรุชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์นายดนยัศษิฏ ์เปสลาพนัธ์ 
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา สองในสี่คนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบรษัิทฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษัิท
 ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวนัที่ 13 
มกราคม 2546 ได้มีมติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบรษัิทไวด้งัน้ี  คณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจหนา้ทีจั่ดการ 
บรษัิทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ
จ�านวนหนึง่ใหเ้ปน็กรรมการบรหิารหรอืมอบหมายให้บุคคลอืน่ใด 
เพือ่ด�าเนินการอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งภายใตก้ารควบคุม
ของคณะกรรมการบรษัิทได้ เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการ
ดงัตอ่ไปน้ี จะกระท�าไดก็้ตอ่เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น 
ทัง้นีก้�าหนดใหร้ายการทีก่รรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ 
มสีว่นได้เสีย หรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทฯ 
หรอืบรษัิทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร ื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร ื่องนั้น

1. เร ือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น

2. การท�ารายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีและอยูใ่นขา่ยทีก่ฎหมาย 
หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิทฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่�าคญั

2. การซื้อหรอืรับโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชน
มาเปน็ของบรษัิทฯ

3. การท�า แก้ไข หรอืเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของ 
บรษัิทฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่�าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่
เข้าจัดการธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ

5. การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลิกบรษัิทฯ

6. การใดทีพ่ระราชบัญญัตหิลกัทรัพย ์หรอืประกาศตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบรษัิทจดทะเบียน หรอืรายการที่
เกี่ยวโยงกัน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอ�านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบรษัิท รวมถึงเร ื่องดังต่อไปนี้

1. ดูแลการก�าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัในการประกอบ
ธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีส่อดคล้องกบัการสร้างคณุค่าใหท้ัง้บรษัิทฯ ลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

และสังคมโดยรวม

2. ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
ในระยะเวลาปานกลางและ/หรอืประจ�าปขีองกจิการสอดคลอ้งกบั
การบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ โดยมีการน�า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

3. ดแูลการสร้างวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม เคารพสทิธิ 
และมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เปน็ประโยชน์
ต่อสังคม และพัฒนาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งประพฤติตนเปน็ต้นแบบ

4. ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสม
ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัในการประกอบธรุกจิ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจรติต่อ
องค์กร (Duty of Loyalty) และดแูลให้การด�าเนินงานเปน็ไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ดูแลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

7. ดูแลการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเคร ื่องจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เปา้หมายหลัก
ขององค์กร และการก�าหนดหลักเกณฑ์และปจัจัยในการประเมิน
ผลงานส�าหรับทั้งบรษัิทฯ

8. พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดและทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ�าปี และงบประมาณประจ�าป ี
การก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
รวมถึงแผนงานที่ก�าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

10. พิจารณาการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการที่เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบของฝา่ยจัดการ

11. พจิารณาการก�าหนดกรอบการจดัสรรและจดัการทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain 
เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเปา้หมายหลกัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ
บรหิารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
จัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบรหิารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของบรษัิทฯ 
รวมทัง้ดแูลใหม้กีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบรหิารความเสี่ยง เพื่อ
ใหบ้รษัิทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ

12. พิจารณาการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

13. พิจารณาการดูแลให้การเปดิเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
การเงินมีความน่าเชื่อถือและตามความเหมาะสม

14. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช�าระหนี้
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15. พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทาง 
การเงนิหรอืมีแนวโน้มจะประสบปญัหา กิจการมแีผนในการแก้ไข
ปญัหา หรอืมีกลไกอืน่ทีจ่ะสามารถแก้ไขปญัหาทางการเงนิได ้ท้ังนี้ 
ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

16. ดูแลใหก้ารด�าเนนิการตา่งๆ เปน็ไปตามนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ

17. พจิารณาและอนมุตัริายการท่ีมีนัยส�าคญั ตามทีก่�าหนดไวใ้น
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ นโยบาย ระเบยีบ มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
หรอือ�านาจด�าเนินการของบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ท่ีพจิารณารายชือ่กรรมการ
ใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว และน�าเสนอโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการทีไ่ดรั้บการ
เสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มี
ให้แกบ่รษัิทฯ และมีความเข้าใจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ 
ส�าหรับกรรมการใหม่ ทางบรษัิทฯ มกีระบวนการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
ธุรกจิและการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหก้รรมการใหมม่คีวามรู้
ความเข้าใจในธุรกิจของบรษัิทฯ ได้เปน็อย่างดี

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษัิทมีการประเมินผลการ
ท�างานของคณะกรรมการบรษัิทประจ�าปตีามแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบรษัิท เพื่อเปน็การตรวจสอบการท�างานและ
ปรับปรุงประสิทธภิาพการท�างานของคณะกรรมการบรษัิทใหด้ยีิง่ขึน้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
 เพือ่ท�าหน้าทีเ่ปน็ประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการ อกีทัง้
ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลง
คะแนนเสยีง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนท�าหน้าทีเ่รยีกประชุม
คณะกรรมการ และเปน็ประธานในท่ีประชมุใหญผู่ถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
รวมถงึปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมายซึง่ก�าหนดไวเ้ฉพาะใหเ้ปน็หนา้ที่
ของประธานกรรมการ  และครอบคลุมในเร ื่องดังต่อไปนี้

1. การก�ากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเปา้หมายหลักขององค์กร

2. การดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิ
ใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม และการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี

3. การก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เร ื่องส�าคัญได้
ถูกบรรจุเปน็วาระการประชุม

4. การจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเร ือ่งและ
มากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน การส่งเสรมิให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ 
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. การเสรมิสร้างความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
และกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บรหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและ
ฝา่ยจัดการ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการ

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
6/6

หมายเหตุ
* กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
** นายองอาจ สงิหล์�าพอง ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการบรษัิท โดยมผีลวนัที ่1 ตลุาคม 2562
*** พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมี
ผลวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562
**** นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท
คร้ังที่ 3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย โดยมีผล
วนัที่ 9 กรกฎาคม 2562

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทในปี 2562

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
กรรมการ

นายพิศิษฐ์   ดัชณาภิรมย์ 
กรรมการอิสระ

พลเอกไพโรจน ์ พานชิสมยั***
กรรมการอิสระ

นางวรรณสุดา ธนสรานาต 
กรรมการอิสระ

นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล****
กรรมการอิสระ

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
6/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
6/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
1/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
6/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
3/6

นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ* 
กรรมการ

นายดามพ์ นานา
กรรมการ

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการ

นายองอาจ สิงห์ล�าพอง** 
กรรมการ

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
5/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
6/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
6/6

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 
4/6
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นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางวรรณสุดา ธนสรานาต
กรรมการตรวจสอบ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์  คือ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงนิของบรษัิทฯ  โดยเปน็ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต เลขทะเบยีน 966  รับตรวจสอบ
บัญชีบรษัิทต่างๆ  ซึ่งไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พลเอกไพโรจน์  พานิชสมัย  ได้ลาออกจากการเปน็กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ โดย
มีผลวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 
3. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท
คร้ังที่ 3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย โดยมีผลวันที่ 
9 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ของ บรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามดังต่อไปนี้
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ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษัิท เพื่อมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการก�ากับ
ดูแลกิจการ

2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชี และ
เสนอค่าสอบบัญชีบรษัิทฯประจ�าป ีรวมถึงประเด็น ดังนี้

 (ก) พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น 
พิจารณาจากการให้บรกิารอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  
(Non-Audit Service) ที่อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น 
การวางระบบบัญชี เปน็ต้น

 (ข)  ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ตอ่ป ีเพือ่ขอความเหน็จาก
ผู้สอบบัญชีในเร ื่องต่างๆ

3. พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝา่ยตรวจสอบกลาง
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

4.พิจารณาทบทวนแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีของฝ่าย
ตรวจสอบกลาง

5. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้

 (ก)  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 
และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ทัง้นีเ้พือ่ใหห้นว่ยงานดงักล่าวมคีวามเปน็อสิระอย่างแทจ้รงิ

 (ข) พิจารณาความเปน็อิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ี และการรายงานต่างๆ 
รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้ 

6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอ
แนะของผูส้อบบญัชท้ัีงภายในและภายนอก รวมทัง้ตดิตามผลการ
ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

7. สอบทานรายการทางการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยราย
ไตรมาส ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เพียงพอ ตามกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

8. ดูแล และสอบทานให้บรษัิทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรอื
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุ
สมผล และเปน็ประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิทฯ

10. พจิารณาร่วมกับผูส้อบบญัชถึีงปญัหา หรอืขอ้จ�ากดัทีเ่กดิขึน้
จากการตรวจสอบงบการเงิน

11. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ  ซ่ึง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 (ก) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ข) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้

  « ความถกูต้องครบถว้น เปน็ทีเ่ชือ่ถอืไดข้อง 
     รายงานทางการเงินของบรษัิทฯ

  « ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
     ของบรษัิทฯ

  « การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์
     และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของ 
     ตลาดหลักทรัพย์ หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 
        กับธุรกิจของบรษัิทฯ

  « ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  « รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

  « ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ 
     กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ 
     หน้าที่ตามกฎบัตร

 (ค) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญกรรมการบรหิาร 
ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรอืเข้าร่วมประชุมได้

13. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 
3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางวรรณสุดา ธนสรานาต
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ

1. พลเอกไพโรจน ์ พานิชสมยั  ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
ของบรษัิทฯ โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท
คร้ังที่ 3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย โดยมีผล
วนัที่ 9 กรกฎาคม 2562
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี
คณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ รวมทัง้คดัเลอืก
บคุคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ดก้�าหนดไว ้และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบรษัิทซึ่งจะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการ แบ่งได้เปน็

 (ก)  ก�าหนดคณุสมบติัของกรรมการทีต่อ้งการสรรหาให้
เปน็ไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการที่คณะกรรมการก�าหนดไว ้โดยด�าเนินการ ดังนี้

  « พิจารณาความเหมาะสมของความรู้   
     ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ 
    กรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการ 
    ตอ้งการกรรมการทีม่คีณุสมบตัลิกัษณะใดบา้ง

  « พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ 
    อิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการ 
     อสิระคนใดมคีณุสมบตัคิรบถ้วนหรอืคนใด 
     ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ  
     รวมทั้งพิจารณาว่า จ�าเป็นต้องสรรหา 
    กรรมการอิสระใหม่หรอืไม่  หากมีกรรมการ 
     อสิระไมค่รบตามนโยบายของคณะกรรมการ

  « พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ 

 (ข)  สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะมา
ด�ารงต�าแหนง่กรรมการใหค้ณะกรรมการพจิารณาเพือ่เสนอช่ือใหท้ี่
ประชมุผู้ถือหุ้นเปน็ผู้แต่งตั้ง  โดยด�าเนินการ ดังนี้

  « ก�าหนดวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่ด�ารงต�าแหนง่ 
       กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ 
    ของบรษัิทฯ

  « ด�าเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับ 
    การเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มี 
    คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ 
    ก�าหนดไว้

  « ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูก 
    เสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ 
    ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

  « ด�าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
    สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว ้ 
    เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความ 
    ยินดีจะมารับต�าแหน่งกรรมการของบรษัิท  
    หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

  « เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
    และบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
    เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป

2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะน�าเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปน็ผู้อนุมัติ

3. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปขีองกรรมการ

5. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรอืใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดยให้เง่ือนไข
ต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการ
สร้างมลูค่าเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาว และสามารถรักษาบคุลากร
ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จรงิ แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไป
และเปน็ธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่3/2550 เมือ่วนัที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิาร
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารของ 
บรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ดังรายนาม
ต่อไปนี้

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการบรหิาร

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
กรรมการบรหิาร

นายดามพ์ นานา
กรรมการบรหิาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร
 ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวนัที่ 
28 มกราคม 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษัิท คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
ไดม้มีตกิ�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรอืให้กู้ยืมเงิน หรอืการขอ
สินเชือ่ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เปน็ผูค้�า้ประกัน 
หรอืการช�าระหรอืใชจ้า่ยเงนิเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษัิทฯ 
ทั้งนี้ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 300 ล้านบาท 
หรอืจ�านวนเทียบเท่า 

2. มีอ�านาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯ ในต�าแหน่งที่
ไม่สูงกว่าต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (เดิมใช้ชื่อต�าแหน่ง
เปน็กรรมการผู้จัดการ)  

3. มีอ�านาจจัดท�า เสนอแนะ และก�าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ 
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมการ

4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบรหิาร และกรรมการบรหิาร 
โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกึอบรม 
การวา่จ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบรษัิทฯ

5. ก�าหนดแผนธุรกิจ อ�านาจการบรหิารงาน อนุมัติงบประมาณ
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ส�าหรับประกอบธุรกิจประจ�าป ีและงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
และด�าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธรุกิจทีไ่ดแ้ถลงตอ่คณะกรรมการ

6. ปฏบัิตหิน้าทีอื่น่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายในแตล่ะชว่งเวลาจาก
คณะกรรมการ

 อนึ่ง การอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้น 
จะต้องไม่มีลักษณะเปน็การอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ท�าให้คณะ
กรรมการบรหิารหรอืผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิาร 
สามารถอนุมัติการเข้าท�ารายการท่ีตนหรอืบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ หรอืมีสว่นได้เสยี หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อืน่ใด (ตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�าหนด) ท�ากับบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย ยกเวน้เปน็การอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เปน็ไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาอนมุติัไว ้
ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการมอี�านาจในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอบเขต
อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารได้ตามที่จ�าเป็นหรอืเห็น
สมควร

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุจ�านวน  2 ทา่น โดยมรีายนาม
ดงัตอ่ไปนี้

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการบรหิารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 5/2553 เมือ่วนัที่ 
16 สงิหาคม 2553 ไดมี้มตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และอนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มีอ�านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พจิารณานโยบาย  แผนงาน และการด�าเนินงานบรหิารความเสีย่ง 
รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษัิท และฝ่ายจัดการ
ในเร ื่องการบรหิารความเสี่ยง

2. ก�ากับ ดูแล และสนับสนุนให้การบรหิารความเสี่ยงเปน็ไปตาม
แผนงานและส�าเร็จลลุว่งในระดบัองคก์ร ตลอดจนระดับโครงการ 

3. พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบรษัิทฯ ในระดับองค์กร และ
ประเมินการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่ง ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์
และแผนธุรกิจของบรษัิทฯ

4. รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 2 ทา่น โดยมรีายนามดงัตอ่ไปนี้

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
กรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาล
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่1/2554 เมือ่วนัที่ 
23 กมุภาพนัธ ์2554 ไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
และอนมุตัขิอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล มีอ�านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้

1. เสนอแนวทาง หรอืนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท

2. ทบทวน หรอืปรับปรุงแนวทาง หรอืนโยบายด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ

3. ให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท

4. ดแูลให้กรรมการและฝา่ยจัดการปฏบัิตงิานตามนโยบายด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของบรษัิทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 
2 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

นายชาครติ พิชญางกูร
กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ
นางสาวประอรศร ีอุดมผล  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
มีผลวนัที่ 1 ธันวาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล

1. น�าเสนอนโยบาย และแนวทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล
2. พฒันากลยทุธ ์และเทคนคิวธิเีพือ่การพฒันาทรัพยากรบคุคล
3. ก�ากับ และดูแลการด�าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พิจารณา และตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บรหิาร
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คณะผู้บรหิาร
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 คณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 
ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 7 ทา่น โดยมรีายนามดงัตอ่ไปนี้

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยพาณิชย์

นายดามพ์ นานา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยกฎหมาย

นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยบุคลากร

นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์
รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวโุส

นายองอาจ สิงห์ล�าพอง
รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวโุส

หมายเหตุ
1. ผู้บรหิาร หมายถึง ผู้บรหิารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร ื่อง การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์                   
2. นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร โดยมี
ผลวนัที่ 11 ธันวาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่1/2546 เมือ่วนัที ่28 
มกราคม 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 2/2556 
เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2556 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท 
คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้มีมติก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (เดิมใช้ชื่อ
ต�าแหน่งเปน็กรรมการผูจ้ดัการ) โดยก�าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร มีอ�านาจอนุมัติในการด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นหรอืเกี่ยว
เนือ่งกบัการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบรษัิทฯ ภายในวงเงิน
ส�าหรับแตล่ะรายการไมเ่กนิกวา่ 50 ลา้นบาท หรอืจ�านวนเทียบเท่า 
ทั้งนี้ การอนุมัตกิารท�ารายการดังกลา่วขา้งตน้ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ หรอืเกี่ยวกับรายการที่
เกีย่วโยงกัน รายการการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยที์ส่�าคญั
ของบรษัิทฯ และ/หรอืรายการหรอืเร ือ่งทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ในกรณดีงักลา่ว รายการหรอืเร ือ่งดงักลา่วจะต้อง
น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการ
ของบรษัิทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการและผู้บรหิาร
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 3/2550 เมือ่วนัที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือก

บุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเปน็กรรมการของบรษัิทฯ ต้องผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วธิีการสรรหา
กรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แหง่พระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนีย้งัพจิารณาถงึความหลากหลาย
ของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อ
ประโยชน์และการพฒันากิจการของบรษัิทฯ รวมทัง้การอุทศิเวลา 
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงน�ารายชื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ ที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรอื
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังใน
ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรอื
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เลขานุการบรษัิท
 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์ ท�าหน้าที่ เป็นเลขานุการบรษัิท ซึ่งปัจจุบัน คือ 
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพื่อให้การด�าเนินการของบรษัิทฯ 
เปน็ไปตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ต�าแหนง่ : กรรมการ กรรมการบรหิาร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                                                                                         
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล
เลขานกุารบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีฝ่า่ยพาณชิย์
อาย ุ: 49 ปี
คณุวฒุทิางการศกึษา :
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบนัศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ปรญิญาตร ีสถติศิาสตรบัณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
Executive Development Program รุ่นที ่4 (EDP 4) ป ี2552 
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบัน
วทิยาการตลาดทนุ
สัดส่วนการถือหุ้น : ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี                                               
ประสบการณท์�างาน :
• 15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ 
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - ปจัจุบัน เลขานกุารบรษัิท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 1.1 กรรมการบรษัิท

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประจ�าป ีและเบี้ยประชุมกรรมการ
บรษัิท เปน็รายบุคคลดังนี้

หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ปน็ผลประโยชน์ทีจ่า่ยใหแ้ก่กรรมการของบรษัิทฯ ตามมาตรา 90 
ของพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 (โดยไมร่วมเงินเดอืน และผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บรหิารของบรษัิทฯ ด้วย) และการ
เปน็กรรมการบรษัิทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน           
2. นายองอาจ สงิหล์�าพอง ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการบรษัิท โดยมผีลวนัที ่1 ตลุาคม 2562
3. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท โดยมีผลวันที่  
2 พฤษภาคม 2562
4. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท
คร้ังที่ 3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนพลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย โดยมีผลวันที่ 
9 กรกฎาคม 2562

 1.2 กรรมการบรหิารและผู้บรหิารของบรษัิทฯ

รายการ

กลุ่มธุรกิจ จ�านวนพนักงาน (คน)

ล�าดับ

 จ�านวน (ท่าน)      จ�านวนเงิน (ล้านบาท)           รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการ
บรหิาร

3 - -

เงินเดือน โบนัส และ
สวสัดิการอื่นๆ7 67.06

รายการ
จ�านวน (ท่าน)       จ�านวนเงิน (บาท)       รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการบรษัิท 10 2,010,000
ค่าตอบแทนประจ�าปี

และเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนประจ�า
และเบี้ยประชุม3 1,883,387กรรมการ

ตรวจสอบ

ผู้บรหิาร

ปี 2562
ค่าตอบแทน
ประจ�า (บาท)

ค่าตอบแทน
ประจ�าปี (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท)

รายนามกรรมการบรษัิท

รวมทั้งหมด - 1,000,000 1,010,000

1 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ - - 150,000

นายองอาจ สิงห์ล�าพอง - - 80,000

นายดามพ์ นานา - - 120,000

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ - 400,000 120,000

นางวรรณสุดา ธนสรานาต - 300,000 120,000

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล - - 100,000

นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ - - 120,000

นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ - - 120,000

พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย - 300,000 20,000

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล - - 60,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ปี 2562

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
 2.1 กรรมการบรษัิทฯ
 -ไม่มี-

 2.2 กรรมการบรหิารและผู้บรหิารของบรษัิทฯ  
 ในปี 2562 บรษัิทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารอง 
 เลี้ยงชีพส�าหรับผูบ้รหิาร 5 ราย จ�านวนเงนิรวมประมาณ  
 3.11  ล้านบาท

บุคลากร
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษัิทฯ มจี�านวนพนกังาน
ทัง้หมด 1,295 คน ประกอบดว้ยพนกังานใน บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด 
(มหาชน) 329 คน และบรษัิทในเครอื 966 คน และได้จ่าย
ผลตอบแทนเป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 762.60 ล้านบาท 
โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่าย
บุคลากรอื่นๆ ตลอดจนเงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรับ
พนกังาน จ�านวนเงินรวมประมาณ 21.31 ล้านบาท

รายละเอียดจ�านวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของกลุ่ม
บรษัิทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 428

ธุรกิจพาณิชย์ 520

ธุรกิจสื่อวทิยุ 48

ธุรกิจเพลง 36

อื่นๆ 263

รวม 1,295

บรษัิท อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน)
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร
บรษัิท อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน)
• 2550 - 14 ตุลาคม 2562  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บรษัิท อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน)

ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบรษัิท
นางนวลทรง  ลิมปนารักษ์
ต�าแหน่ง : ผู้อ�านวยการบัญชีอาวโุส
ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี
อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บรหิาร : ไม่มี                                                
ประสบการณ์ท�างาน :
• 1 ธันวาคม 2549 - ปจัจุบัน ผู้อ�านวยการบัญชีอาวโุส
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2562
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นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.บรษัิทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ซึง่เปน็ปจัจัยส�าคญัท่ีสดุทีจ่ะผลกัดนัใหอ้งคก์ร
บรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงก�าหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปไีวอ้ยา่งชดัเจน และมกีารจดัระดบัการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล ไว ้3 ระดบั คือ การพฒันาองคก์ร (Organization 
Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 
และการฝกึอบรมและพฒันา (Training and Development) โดย
ในป ี2562 ไดจ้ดัการอบรมรวมทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร จ�านวน 23 รุ่น 
โดยจัดฝกึอบรมภายในเปน็จ�านวน 90 ชั่วโมงและฝกึอบรม
ภายนอกเปน็จ�านวน 349 ชั่วโมง แบ่งเปน็
 1.1 การพฒันาองคก์ร (Organization Development) 
ได้ส่งเสรมิการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบรษัิท 
อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
ผา่นกจิกรรม Welcome Day และการใชง้านโปรแกรม Lotus 
Notes จัดทั้งหมด 9 รุ่น จ�านวนผู้เข้าอบรม 84 คน 
 1.2 การพฒันาอาชพีของพนกังาน (Career Development) 
ได้ก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
และก�าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต�าแหน่ง/ปรับระดับต�าแหน่ง 
(Promotion Path) 
 1.3 การฝกึอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and 
Development) ไดก้�าหนดแนวทางการพฒันาโดยใช้กรอบของ
ความสามารถ (Competency-base Training) ประกอบกับผล
ส�ารวจความจ�าเปน็ในการฝกึอบรม (Training Need) โดยการ
จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ท่ีครอบคลุมทั้ง
ด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การ
พฒันาทศันคต ิ(Attitude Development) และการพฒันาทักษะ  
(Skill Development) ได้แก่ 1) การเข้าดู E-Pay Slip ด้วย
โปรแกรม ESSPACE ส�าหรับพนกังาน จ�านวน 1 รุ่น ผูเ้ขา้อบรม
จ�านวน  31 คน 2) Workshop “How to motivate a Telesales 
Team" จ�านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 25 คน 3) OKR 
Workshop จ�านวน 6 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 100 คน

 บรษัิทฯ ยังได้จัดอบรมตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ 
1) ความปลอดภัยส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ 
จ�านวน 4 รุ่น ผูเ้ข้าอบรมจ�านวน 93 คน 2) คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ
สถานประกอบกิจการ จ�านวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ�านวน 45 คน 

2. บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญักบัการสร้างความผกูพนั (Engagement) 
ของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น 
 • กจิกรรม "หยดนีเ้พือ่แม"่ ทีพ่าพนกังานไปบรจิาคโลหติ
ที่สภากาชาดไทย ร่วมกับศิลปนิและนักแสดงมากมาย 
 • กจิกรรม "ท�ายอดดีไม่มีเกรงใจ" ท่ีใหพ้นักงาน Telesales 
ที่เป็น top sales ของแต่ละทีมได้รับบัตรคอนเสิร์ต Raptor 
25 ปี ไม่มีเกรงใจ ไปดูกันแบบเต็มอิ่ม คนละ 2 ท่ีนั่ง รวมทั้งสิ้น 
50 รางวลั 
 • กจิกรรมเพือ่สร้างความใกลช้ดิและมส่ีวนร่วมระหวา่ง
พนักงานกับพนักงาน พนักงานกับศิลปนิ รวมไปถึงพนักงานกับ
ผูบ้รหิาร ได้แก ่Meet & Greet กับศลิปนิทีก่�าลงัมผีลงานขณะนัน้ 

การเชิญชวนพนักงานมาแข่งเต้นในซิงเกิ้ลใหม่ของลูลู่-ลาล่า 
ชงิรางวลั หรอืการเชญิชวนพนกังานมาถา่ยภาพร่วมกบัจะ๊ อาร์สยาม 
ในวนัโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่
 • กจิกรรม "Passion To Win Birthday Voucher" 
มอบเคร ื่องดื่มสุดพิเศษแด่พนักงานในเดือนเกิดให้กับทุกคนและ
ทุกเดือน เปน็ต้น

3.จากการทีบ่รษัิทฯ ไดป้ระกาศนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยจัดให้มีตัวแทนพนักงาน
ทุกระดับร่วมเป็นคณะท�างานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ 
เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายดา้นความปลอดภยัให้เห็นผลเปน็รูปธรรม
และสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้อง 
 ในป ี2562 บรษัิทฯ ได้ขยายผลและติดตามการด�าเนิน
งานด้านความปลอดภัยฯ โดยน�าแผนงานไปปฏิบัติกับพนักงาน
ทกุระดบัเพือ่ปรับปรุงการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เชน่ 1) ลงพืน้ที่
ตรวจสอบ รายงาน และติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การ
ท�างาน 2) ปรับปรุงพืน้ทีก่ารท�างานในจดุทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ
และท�าการตดิปา้ยสัญลักษณด์า้นความปลอดภยัตา่งๆ 3) ปรับปรุง
ระบบทางหนีไฟ ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟและไฟส่องสว่าง
ฉกุเฉนิให้อยูใ่นมาตรฐานทีก่�าหนด 4) ตรวจสอบสภาพถงัดบัเพลิง
ในแต่ละตึกตามระยะเวลาที่ก�าหนด และ 5) เก็บสถิติการเกิด
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้บรกิารห้องพยาบาล
ของบรษัิทฯ เพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและให้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน 
เพื่อให้พนักงานน�าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี เปน็ต้น
 ทั้งนี้ ในปี 2562 อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานที่ใช้
บรกิารห้องพยาบาลของบรษัิทฯ อยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 8.5 ตอ่เดอืน
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 บรษัิทฯ ไดก้�าหนดนโยบายเกีย่วกับการก�ากับดูแลกิจการ 
โดยให้ความส�าคญัตอ่ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
และมุ่งเน้นการก�ากับดูแลฝา่ยบรหิารให้ด�าเนินการตามนโยบาย
อยา่งมปีระสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
มุ่งเน้นเร ื่องความโปร่งใสในการด�าเนินกิจการ การเปดิเผยขอ้มูล 
และการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ในป ีพ.ศ. 2562 บรษัิทฯ ไดรั้บการจดัอนัดบั  Excellent  
CG Scoring  จากผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน
ไทยประจ�าป ีพ.ศ. 2562 
 สรุปการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในป ี
2562 ดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มี
การพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และบรษัิทฯ 
ได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ 
รวมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ภายในของบรษัิทฯ
 คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน�า
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบรษัิทจดทะเบียนป ี2560 
และหลักปฏิบัติใน CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบรบิท
ทางธุรกิจอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 2/2563 เมือ่วนัที่ 
20 กมุภาพนัธ์ 2563  ได้มีการพจิารณาทบทวน ปรับปรุง อนมุตัิ
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่
บรษัิทฯ ทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
และคณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า 
(Governing Body) ขององคก์ร และมกีรรมการเกินกวา่กึง่หนึง่
ที่ได้ศึกษาหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และ
หลักปฏิบัติในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน 
CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ 
หรอืมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว
 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี ส�าหรับบรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017) ซึง่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส�าหรับบรษัิทจดทะเบยีนทีต่ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด ครอบคลมุแนวทางปฏบิตัเิปน็ 5 หมวด ไดแ้ก่
 • สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 • การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น 
โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก�าหนด ในป ี2562 บรษัิทฯ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่  9 เมษายน 2562 ซึ่งกรรมการ
ทกุทา่นทีอ่ยูใ่นต�าแหนง่ไดเ้ข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (ดูรายละเอียด
รายชื่อกรรมการบรษัิทที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น)
 บรษัิทฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้อืหุ้น รวมถงึนกัลงทนุสถาบัน ในการเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุ้น 
โดยบรษัิทฯ เลอืกสถานทีจ่ดัการประชมุทีม่รีะบบขนสง่มวลชนเขา้ถงึ
และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุม
ได้สะดวก
 บรษัิทฯ มนีโยบายการปฏบิตักิบัผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
โดยตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง
ข้อมูลของบรษัิทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ในการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นบรษัิทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเปน็ไปตามที่กฎหมายก�าหนด
 ในป ี2562 บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซึง่เปน็นายทะเบียนหุ้นของบรษัิทฯ เปน็ผู้จัดส่งหนังสือเชญิ
ประชุมให้แกผู่ถ้อืหุ้นล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรอื 
14 วนั แล้วแต่กรณีที่กฎหมายก�าหนด
 ในป ี2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ พร้อมทัง้
ขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า
ก่อนวนัประชุมในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งในแต่ละวาระมี
หลักการและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท
ประกอบ นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุผู้ถอืหุ้น 
และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ไวท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษัิทฯ www.rs.co.th/investor.html กอ่นวนั
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และ เผยแพร่รายงานประจ�าป ี
ไวท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษัิทฯ กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  เพือ่เพิม่
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น บรษัิทฯ ได้จัดการ
ประชมุผู้ถอืหุ้น โดยกอ่นเร ิม่ประชมุ ประธานในทีป่ระชมุได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบรษัิทชี้แจงวธิีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบ ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามเพิ่มเติม แสดง
ความคิดเห็นกอ่นการออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ และสนบัสนนุ
ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้และบรษัิทฯ ไดจ้ดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
อย่างถกูตอ้งและครบถว้น เพือ่น�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ
ผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายก�าหนด และมีระบบการจัดเก็บที่ดี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
 ในป ี2562 บรษัิทฯ ดแูลผูถ้อืหุ้นมากกวา่สิทธิตามกฎหมาย 
เช่น การให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และไม่มีการ
ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้ง
เปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
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ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญ
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น และในระหว่างการ
ประชุมผู้ถือหุ้น  ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะตา่งๆ เก่ียวกับผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่ง
ค�าถามผา่นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ หรอืสง่จดหมายถงึคณะกรรมการ
บรษัิท ซึง่การใหส้ทิธขิองผู้ถอืหุน้และการสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธิ
เปน็ไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บรษัิทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ป ี2562 มผีูถ้อืหุน้จ�านวน 190 ราย 
มอบฉนัทะใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่เปน็กรรมการอสิระ
ที่บรษัิทฯ เสนอเปน็ผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงแทน
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บรษัิทฯ ได้เผยแพร่
ขอ้มูลถงึผู้ถอืหุน้ผา่นเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้้ถอืหุน้ส่วนนอ้ย
เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุปน็วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พร้อมทัง้
ก�าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนล่วงหน้าส�าหรับการพิจารณาการเพ่ิม
วาระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอ และบรษัิทฯ ก�าหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้
ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ
การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผู้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุปน็วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ และไมมี่
ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเปน็กรรมการ
 บรษัิทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บรหิารใช้
ขอ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมิชอบ
เปน็ลายลกัษณอั์กษร ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้กรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษัิทฯ รายงานรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการ โดยสง่ขอ้มูลใหแ้กส่�านกักฎหมาย เพือ่น�าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบรษัิทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ โดยรวม ทัง้นี ้กรรมการ
และผู้บรหิารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบรษัิทฯ ไม่ให้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้
เปิดเผยในหัวข้อการดูแลเร ื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้ง คณะ
กรรมการบรษัิทก�าหนดใหใ้นการท�ารายการระหวา่งกนันัน้จะตอ้ง
เป็นไปตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังรายละเอียดที่ได้เปดิเผยในหัวข้อมาตรการ หรอื
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน  ต้ังแต่ปี 2551 
คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดนโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสูง* ซื้อขายหุ้นบรษัิทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนงบการเงิน
เผยแพร่และ 2 วนัหลังเปดิเผยงบการเงิน 
 บรษัิทฯ ก�าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรอืข้อมูล
ที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานในการหา
ประโยชน์ส่วนตน หรอืท�าธุรกิจแข่งขันกับบรษัิทฯ หรอืธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการ

ซื้อขายหุ้นของบรษัิทฯ ไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ และได้เปดิเผยไว้
ในหัวข้อการดูแลเร ื่องการใช้ข้อมูลภายใน

หมายเหตุ
* หมายถงึ ผูบ้รหิารตามนยิามของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญตอ่สิทธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่ 
ทัง้ผู้มส่ีวนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน ผู้บรหิารของบรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ได้แก ่คูแ่ขง่ เจา้หนี ้ภาครัฐ
และหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เนือ่งจากบรษัิทฯ ตระหนกัถงึแรง
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคม 
ซึง่ใหค้วามส�าคญัอยา่งสม�า่เสมอ  (ดูตวัอยา่งในหวัขอ้บทบาทและ
ความรับผดิชอบตอ่สังคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล) 
รวมทั้งบรษัิทฯ ได้จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติเปน็ลายลักษณ์
อักษร รวมถึงก�าหนดบทลงโทษทางวนิัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษัิทอาร์เอส 
เป็นต้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ 
บรษัิทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติและมีจรยิธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อบรษัิทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ส่วนเนื้อหาของคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ ครอบคลุมในเร ื่องจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งได้แก่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เปน็ประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงหน้าที่และความ
รับผดิชอบทีพ่งึมตีอ่ประเทศชาต ิสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
ด�าเนนิธรุกจิและควบคมุใหม้กีารปฏบิตัภิายใตก้รอบของกฎหมาย รวมถงึ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และน�าความรู้และ
ประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสรมิ
ประโยชนต่์อชมุชนไดอ้ยา่งเปน็รูปธรรม สว่นทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เปน็การปอ้งกนั ลด จดัการ และดแูลใหม้ัน่ใจวา่บรษัิทฯ จะไมส่ร้าง
หรอืก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม
การใช้พลงังานในส�านกังาน การใชน้�า้ การใชท้รัพยากรหมนุเวยีน 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นต้น รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิด
กระแสพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ทีด่�าเนนิการเอง
และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนส่งเสรมิความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงาน
และลกูจา้งทกุระดบั ในการปฏบิตัตินเปน็คนดที�าประโยชนใ์หก้บั
ชมุชนและสังคม รวมทัง้สนบัสนนุให้พนักงานและลกูจา้งมส่ีวนร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม�่าเสมอ 
อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการติดตาม 
และวดัผลความคบืหนา้และความส�าเร็จในระยะยาว เพ่ือให้แนใ่จวา่ 
บรษัิทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนบรษัิทฯ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในองค์กร เช่น บรษัิทฯ สนับสนุนให้ลด
การใช้กระดาษ  โดยทดแทนด้วยวธิีอื่นแทน เช่น ใช้ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ท�าให้บรษัิทฯ สามารถลดการใช้กระดาษ
ลงไปไดอ้ยา่งมาก และสนบัสนนุการใช้กระดาษสองหน้า การชว่ยกนั
ประหยัดพลังงาน เช่น ปดิแอร์และปดิไฟช่วงระหว่างพัก รวมถึง
การให้ข่าวสารข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและความ
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รับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ลูกค้า
 บรษัิทฯ มุ่งม่ันในการจ�าหน่ายสินค้าและให้บรกิารที่มี
คณุภาพกบัลกูคา้ของบรษัิทฯ โดยปฏิบตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การค�านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความ
เปน็ธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบรกิารหลังการขาย
ตลอดช่วงอายุสนิคา้และบรกิาร การติดตามวดัผลความพงึพอใจ
ของลกูค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบรกิาร รวมทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสรมิการขายอย่างมีความรับ
ผิดชอบ ไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด หรอืใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลกูคา้ และรับผดิชอบในการปฏบิตัติามสญัญาอยา่ง
เคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บรกิาร ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย 
และแก้ไขปญัหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

ผู้ถือหุ้น
 บรษัิทฯ บรหิารงานดว้ยความรู้ความสามารถทีด่ ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผลการด�าเนินงานที่ดี โดยค�านึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น 
และควบคุมดูแลให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการ
ปฏบัิตงิาน และสถานะทางการเงนิของบรษัิทฯ ตลอดจนการเปดิเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

พนักงานและลูกจ้าง
 บรษัิทฯ ถอืวา่พนกังานและลกูจา้งเปน็สมบัตอินัมค่ีาของ 
บรษัิทฯ ดงันัน้คณุคา่ของพนักงานและลกูจา้งจงึถอืเปน็เร ือ่งส�าคญั 
โดยปฏบัิตใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และปฏิบัติ
ตอ่พนกังานและลกูจา้งอยา่งเปน็ธรรม รวมถงึเคารพสทิธมินษุยชน 
ซึ่งบรษัิทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ที่ไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายก�าหนด ให้ผลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ 
ทีเ่ปน็ธรรมและเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผดิชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ให้สอดคล้องกับผล
การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ในระยะส้ัน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนสั และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ
บรษัิทในระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานพนักงานตาม 
Key Performance Indicators (KPI) และการจา่ยผลตอบแทน
ของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่มบรษัิทอาร์เอสให้ความ
ส�าคญักับการรักษาสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท�างานให้มคีวามปลอดภัยต่อชวีติและทรัพยส์นิของพนักงาน
อยู่เสมอ การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสรมิความ
ก้าวหน้า รวมถึงเปดิโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ
ท�างานในด้านอื่นๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้
บรษัิทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวติและ
สุขภาพพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ท�างานสม�่าเสมอ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ได้มีการพิจารณาและ
อนุมัตินโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน
 บรษัิทฯ สง่เสรมิใหม้กีารฝกึอบรมใหค้วามรู้แกพ่นกังาน 
กรรมการ และผู้บรหิาร เป็นต้น (ดูตัวอย่างในหัวข้อบทบาทและ
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและนโยบายการพฒันาทรัพยากรบคุคล)

คู่ค้าและเจ้าหนี้
 บรษัิทฯ ตัง้มัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติ และเทีย่งธรรมตอ่คูค่า้ 
โดยค�านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ มกีระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง
และเง่ือนไขสัญญาหรอืข้อตกลงที่เป็นธรรม โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียง
ความล�าเอียง หรอืสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขตาม
ข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงการช่วยให้
ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิต
และให้บรกิารให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนษุยชนและปฏบิตัติอ่แรงงานตนเองอยา่งเปน็ธรรม รับผดิชอบ
ตอ่สังคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิ
ผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลง
กันไวไ้ด ้บรษัิทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกันพจิารณา
หาแนวทางการแกป้ญัหา อยา่งไรกต็าม ทางบรษัิทฯ มกีารวางแผน
การบรหิารสภาพคล่องเพื่อเตรยีมพร้อมส�าหรับการช�าระคืนหนี้
ใหแ้กเ่จา้หนีข้องบรษัิทฯ ตามระยะเวลาทีค่รบก�าหนด อกีทัง้บรษัิทฯ 
ไม่สนับสนุนการทุจรติและการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบรษัิทฯ (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อนโยบายการต่อต้าน
การทุจรติคอร์รัปชัน)
 บรษัิทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย/ให้บรกิาร
ภายนอก ดังนี้
 • คุณภาพของสินค้าและบรกิาร
 • ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความช�านาญ และ 
   ประสบการณ์
 • นโยบายการค้า
 • ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
 • สถานภาพทางการเงิน

คู่แข่ง
 บรษัิทฯ ส่งเสรมินโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสร ีและ
เปน็ธรรม ตลอดจนปฏบิตัติอ่คู่แขง่อยา่งมอือาชพี โดยการประกอบ
ธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรยีบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เปน็ธรรม

คุณธรรม
 บรษัิทฯ มุ่งมั่นกระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซือ่สตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมา ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบยีบ
ของ บรษัิทฯ โดยถอืปฏบิตัติามจรรยาบรรณนีใ้นทกุกจิกรรมและใน
การตดัสินใจในทกุเร ื่องของบรษัิทฯ  บรษัิทฯ จะด�าเนินธุรกิจดว้ย
ความซื่อสัตย์และค�านึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรษัิทฯ

ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 บรษัิทฯ ไมม่กีารกดีกนั หรอืไมใ่ห้สทิธพิเิศษ หรอืเลอืก
ปฏบัิตแิกผู่้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ์
 บรษัิทฯ มนีโยบายสนบัสนุนการไมล่ว่งละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปญัญาหรอืลิขสิทธิ์
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 คณะกรรมการบรษัิทได้มีการพิจารณาทบทวน และ
ปรับปรุงคูม่อืจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิทฯ เปน็ประจ�าอยา่งน้อย
ปลีะ 1 คร้ัง ซึ่งในป ี2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 
2/2563 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุม่บรษัิทฯ  และประกาศลงในระบบ Intranet 
ของบรษัิทฯ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมพนักงานใหม่
เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด
 บรษัิทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
ทกุระดบัปฏบิตัติามทีก่�าหนดในคู่มอืจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิทฯ 
อย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มีข้อ
พิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บรษัิทฯ อยา่งมนียัส�าคญั และทีม่ผีลกระทบดา้นลบอันอาจจะมผีล 
กระทบตอ่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อยทีมี่จ�านวนสงูกวา่
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย
 บรษัิทฯ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างเสรมิผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ เพื่อสร้างความ
มัน่คงอยา่งยัง่ยนืใหก้บักจิการโดยการเปดิเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 
และรับฟังความเห็น  ข้อร้องเรยีน หรอืข้อเสนอแนะ (ยกเว้น
ค�าร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจรติ หรอืประพฤติ
มชิอบของบคุคลในองคก์ร ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้นโยบาย
การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มี
สว่นไดเ้สยีอืน่ ผา่นทางการพบผูบ้รหิาร หนว่ยงานตรวจสอบกลาง 
หนว่ยงานนกัลงทนุสัมพนัธ ์ เลขานุการบรษัิท หรอืคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อน�าเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการบรษัิทโดยตรง 
โดยทางเวบ็ไซต์ www.rs.co.th/investor.html ทางโทรศพัท์ 
หมายเลข +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ต่อ 1496  
หรอืติดต่อโดยตรงตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีการรวบรวม
และตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บรษัิทฯ ก�าหนดไว้และ
รายงานต่อคณะกรรมการ 
 ส�าหรับค�าร้องเก่ียวกบัรายงานทางบัญชแีละการเงนิ การ
ควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมายและ
จรรยาบรรณ เลขานุการบรษัิท จะเป็นผู้รับเอกสารและสรุป
ประเดน็ตา่งๆ ทัง้หมดเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบรษัิทเปน็รายไตรมาส  บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการ
เก็บข้อมูลร้องเรยีนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ร้องเรยีน และเร ื่องร้องเรยีนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ใน
ระดับบรหิารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนด
ภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บรหิาร
ไวอ้ยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดูแลการใชท้รัพยส์นิ มกีารแบง่แยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน 
เพือ่ให้เกดิการถว่งดลุและการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
นอกจากนีย้งัมีการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษัิทฯ 
ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บรหิารสายงานที่
รับผิดชอบ
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 บรษัิทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบ
โดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงิน
ส�าคัญของบรษัิทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดและมี
ประสิทธิภาพ โดยบรษัิทฯ มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่ เกี่ยวข้องกับบรษัิทฯ 
(Compliance Control) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบรษัิทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยกลัน่กรองรายละเอยีดโดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ
 สมาชกิส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเปน็กรรมการ
อิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง คณะกรรมการบรรษัทภบิาล และคณะกรรมการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ด�ารงต�าแหน่งในคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกคณะ อีกทั้งยังก�าหนดให้กรรมการอิสระ
เป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บรษัิทฯมี
คณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชดุยอ่ยอยูใ่นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการของ 
บรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทฯ ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย
กรรมการ 3 ทา่น ทกุทา่นเปน็กรรมการอสิระ รายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ดรูายละเอยีด
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ
 คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย์ 
เปน็กรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและ
การเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 โดยในปี 2562 บรษัิทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้สิน้จ�านวน 5 คร้ัง ซึง่กรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ทีอ่ยู่ในต�าแหน่งไดเ้ข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง 
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่าง
สม�า่เสมอ อกีทัง้ในการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ประชุมร่วมกันระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บรหิารอยู่ทั้ง 5 คร้ัง

ขอ้มลูการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในป ี2562

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
ประธานกรรมการ

พลเอกไพโรจน์  พานิชสมัย*
กรรมการ
นางวรรณสุดา ธนสรานาต
กรรมการ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล**
กรรมการ

หมายเหตุ
* พลเอกไพโรจน ์ พานิชสมยั  ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ของบรษัิทฯ โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562
** นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 
3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน
พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 3/2550 เมื่อ
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน  อนมุตัขิอบเขตอ�านาจหนา้ที ่และพจิารณา
คา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุท้ัิงหมด
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีสมาชิกที่เปน็กรรมการอิสระทั้งหมด จ�านวน 
3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่าน เป็นประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการมีวาระในการ
ด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ป ีดรูายละเอียดในหัวขอ้โครงสร้างการ
จัดการของบรษัิทฯ
 ในป ี2562 บรษัิทฯ มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน รวมทัง้สิน้จ�านวน 3 คร้ัง ซึง่กรรมการ
ทุกท่านที่อยู่ในต�าแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทุกคร้ัง และคณะกรรมการสรรหาฯ 
รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีต่อ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม�า่เสมอ

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในปี 2562

หมายเหตุ
* พลเอกไพโรจน ์พานชิสมัย  ไดล้าออกจากการเปน็กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ของบรษัิทฯ โดยมีผลวนัที่  2 พฤษภาคม 2562
** นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 
3/2562 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนพลเอก
ไพโรจน์ พานิชสมัย โดยมีผลวนัที่ 9 กรกฎาคม 2562

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
ประธานกรรมการ

พลเอกไพโรจน์  พานิชสมัย*
กรรมการ

นางวรรณสุดา ธนสรานาต
กรรมการ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล**
กรรมการ

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
3/3

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
1/3

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
3/3

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
1/3

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
5/5

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
1/5

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
5/5

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม
3/5
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 ในระหว่างปี 2562 สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติ
ได้ดังต่อไปนี้
1.พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความ
เหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ี
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

2. พจิารณาทบทวนและอนมุตักิฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

3. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทน

4. พิจารณาทบทวนเร ื่องค่าตอบแทนประจ�าปขีองกรรมการ

5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

6. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าป ี2562

7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่าง
สม�่าเสมอ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษัิทฯ ผูถื้อหุ้น และผูม้ส่ีวนไดเ้สียในระยะยาวแลว้

• คณะกรรมการบรหิาร 
 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน รายนาม
คณะกรรมการบรหิาร ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการของบรษัิทฯ
 ในป ี2562 บรษัิทฯ มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 36 คร้ัง
 ในระหวา่งป ี2562 สรุปสาระส�าคัญของงานทีป่ฏบัิตไิด้
ดังต่อไปนี้
1. จดัท�า เสนอแนะ และก�าหนดนโยบายแนวทางธรุกจิ และกลยทุธ์
ทางธุรกิจของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมการ

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ การบรหิารงาน อนุมัติงบประมาณส�าหรับ
ประกอบธุรกิจประจ�าป ีและงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ีรวมถึง
ด�าเนนิการตามแผนทางธรุกจิและกลยทุธท์างธรุกจิโดยสอดคลอ้ง
กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ

3. ก�ากับ ควบคุม และดูแลบรหิารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
แผนงานที่ได้วางไว้

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลา
จากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรหิารได้บรหิารงานอย่างรอบคอบ 
เตม็ก�าลงัความรู้ความสามารถ และสอดคลอ้งกบันโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อประโยชน์
ของบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

• คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่5/2553 เมือ่วนัที่ 
16 สิงหาคม 2553 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียง อนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจ�านวน 
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2 ท่าน ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ
 โดยในปี 2562 บรษัิทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเพือ่วางแผน ทบทวนระบบ หรอืประเมินประสทิธิผล
ของการบรหิารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1 คร้ัง
 ในระหวา่งป ี2562 สรุปสาระส�าคญัของงานทีป่ฏบัิตไิด้
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญของบรษัิทฯ การ
ด�าเนินงานบรหิารความเส่ียง การประเมินการบรหิารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบรษัิทฯ
2. ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นไปตาม
แผนงาน
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานในการ
บรหิารความเสีย่งอยา่งรอบคอบ เตม็ก�าลงัความรู้ความสามารถ และ
สอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ
ของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ และผูมี้สว่นได้
เสียในระยะยาวแล้ว

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 1/2554 เมือ่วนัที่ 
23 กมุภาพันธ์ 2554 ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
อนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และพิจารณาค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิทั้งหมดจ�านวน 2 ท่าน 
ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
รวมถงึการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว รวม
ทั้งสิ้นจ�านวน 1 คร้ัง
 ในระหว่างปี 2562 สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติ
ได้ดังต่อไปนี้
1. ทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของ
กลุ่มบรษัิทอาร์เอส และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสรมิให้การปฏิบัติงานสอดคล้องไปกับนโยบายก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีคูมื่อจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิทอาร์เอส และนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ค�าแนะน�าดา้นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีกค่ณะกรรมการบรษัิท

4. ก�าหนดแนวทางและสอบทานการรายงานการปฏบิติัตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอในรายงานประจ�าปี

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลมคีวามเหน็วา่ รายการดังกลา่ว
มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

• คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 ทา่น รายนามคณะ
กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการของบรษัิทฯ
 โดยในปี 2562 บรษัิทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้นจ�านวน 4 คร้ัง

 ในระหวา่งป ี2562 สรุปสาระส�าคัญของงานทีป่ฏบัิตไิด้
ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนและพฒันานโยบาย และแนวทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล

2. พฒันากลยทุธ ์และเทคนคิวธิเีพือ่การพฒันาทรัพยากรบคุคล

3. ก�ากับ และดูแลการด�าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. พจิารณา และตดัสนิใจในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นพฒันาทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบรหิาร

 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างรอบคอบ เต็มก�าลังความรู้
ความสามารถ และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวแล้ว

เลขานุการบรษัิท
 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพาณิชย์ ท�าหน้าที่ เป็นเลขานุการบรษัิท ซึ่งปัจจุบัน คือ 
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เพื่อให้การด�าเนินการของบรษัิทฯ 
เปน็ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
บทบาทหน้าที่หลัก ดังนี้

1. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย ด้านบัญชแีละภาษี และกฎเกณฑต่์างๆ 
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

 เลขานุการบรษัิทเปน็ผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านบัญชีและ
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดส่้งเสรมิให้ผู้ทีท่�างานสนับสนุน
งานของเลขานุการบรษัิทและคณะกรรมการบรษัิทได้เข้าร่วม
อบรมคอร์ส Company Secretary Program (CSP)  ของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) นอกจากนั้น 
บรษัิทฯ ยังมหีน่วยงานก�ากบัการปฏบัิตงิาน (Compliance Unit) 
ซึ่งอยู่ในสังกัดส�านักกฎหมาย ช่วยดูแลงานของคณะกรรมการ
บรษัิทให้เปน็ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืกฎหมายอีกด้วย 

การประชุมคณะกรรมการบรษัิท
 คณะกรรมการบรษัิทมกี�าหนดประชมุโดยปกติอยา่งนอ้ย
ปีละ 4 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น 
มกีารก�าหนดวาระการประชมุ และวนัประชุมไวล้ว่งหนา้ โดยมวีาระ
พจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเปน็ประจ�า ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่
หนงัสอืเชญิประชมุ พร้อมระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารการ
ประชมุกอ่นการประชมุล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการ
บรษัิทไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้ร่วมประชมุ โดย
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และกรรมการอิสระ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 1 ท่าน ร่วมกันพิจารณาการเลือกเร ื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่า
เร ื่องที่ส�าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรยีบร้อยแล้ว และ
กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเร ื่องเข้าสู่วาระ
การประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบรษัิทสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่จ�าเป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ทั้งนี้ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดนิยามและคุณสมบัติในหัวข้อ
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โครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ) จะเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง 
โดยในปี 2562 บรษัิทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทรวม
ทัง้สิน้จ�านวน 6 คร้ัง โดยจดัการประชมุทีส่�านกังานใหญข่องบรษัิทฯ 
ทุกคร้ัง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในต�าแหน่งได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ทกุคร้ัง ยกเวน้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชยักลุ 
ที่ขาดการประชุม 1 คร้ัง เนื่องจากติดภารกิจ 
 ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมี
นัยส�าคัญในเร ื่องทีก่�าลงัพจิารณา กรรมการทา่นนัน้จะไม่เขา้ร่วม
การประชุมระหวา่งการพิจารณาเร ื่องนั้นๆ
 นอกจากนี้ จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะ
กรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
 คณะกรรมการบรษัิท มนีโยบายใหก้รรมการทีไ่มเ่ปน็ผู้
บรหิารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น เพื่อ
อภิปรายปญัหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏบัิตงิาน
ของคณะกรรมการบรษัิทเปน็ประจ�าทุกปตีามแบบประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท แบง่ออกเปน็การประเมนิผล
เปน็รายบคุคลโดยตนเอง และการประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ 
เพื่อให้คณะกรรมการบรษัิทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงาน
และปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของคณะ
กรรมการบรษัิทให้ดียิ่งขึ้น 
 องคป์ระกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้าง
และคณุสมบัตขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร 
 อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ใหค้วามเหน็ในการก�าหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารจะถกูประเมนิตามแบบประเมนิผลการปฏบิติังาน
ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนด และ
ประเมินโดยคณะกรรมการบรษัิทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น 
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าทุกปี เมื่อวันที่ 
20 กมุภาพนัธ ์2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที ่2/2563 
ได้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรษัิทประจ�าปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบรษัิทร่วมกัน
พจิารณาผลงานและปญัหาเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขตอ่ไป และผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารประจ�าปี 2562 ได้ถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการบรษัิทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น 
เพื่อพิจารณาผลงานและการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัจดัใหมี้การประเมนิผลงาน
ทั้งคณะ และเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การจ่ายค่าตอบแทน
 บรษัิทฯ ไดก้�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
ไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
ผูบ้รหิารระดบัสงู บรษัิทฯ มนีโยบายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีจ่ะ
ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแตล่ะคน และสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์เปา้หมายระยะยาว
และผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน สว่นนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทคร้ังที่ 1/2561 
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูง
เพียงพอที่จะดึงดูด รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ
สอดคลอ้งกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ สว่นการประเมนิผลงาน
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ อีกทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบรษัิทซึ่งเปน็กรรมการ
อิสระเท่านั้น (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารได้
แสดงไวใ้นหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ)

การพัฒนากรรมการและผู้บรหิาร
 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายให้กรรมการเดิมซึง่ได้รับ
มอบหมายแนะน�ากรรมการใหม่ให้รู้จักบรษัิทฯ และบรรยาย
สรุปแผนธุรกิจของบรษัิทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการ
แขง่ขนั วสิัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายก�ากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท เปน็ต้น
 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายที่จะเสรมิสร้างและ
พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บรหิาร โดยสนับสนุน
ให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ 
ซึง่จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย และสถาบนั
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บรษัิทฯ ออกค่าใชจ่้าย ซึง่ในป ี2562 ไดส้นบัสนนุกรรมการเข้าร่วม
อบรม ดังนี้

นายดามพ์  นานา
ต�าแหน่ง : กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
หลักสูตรที่อบรมในปี 2562 : อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
ด้านบัญชีจ�านวน 6 ชั่วโมง หลักสูตร Beyond Treasury 
Management โดยสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ป ี2562
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แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
ผู้บรหิารระดับสูง
 คณะกรรมการบรษัิทได้สนับสนุนให้มีการจัดท�าแผน
สืบทอดต�าแหนง่ ซึง่จะชว่ยใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทฯ เปน็ไปได้
อย่างราบร ื่น นอกจากนั้น คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีโครงการ
ส�าหรับพัฒนาผู้บรหิาร ซึ่งเป็นการเตรยีมให้พร้อมเป็นแผนที่
ตอ่เนือ่งถงึผู้สบืทอดงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร
ระดับสูง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดความตอ่เนือ่งในการบรหิารจดัการองคก์ร มขีัน้ตอน
ด�าเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พจิารณาเสนอชือ่และคัดเลอืกกลุม่ผู้บรหิารซึง่มีศกัยภาพสูง 
เพื่อน�ามาพัฒนาและเตรยีมความพร้อม

2. คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคลด�าเนนิการใหม้กีารพฒันา
ผู้บรหิารกลุ่มดังกล่าวโดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บรหิารระดับสูง 

3. คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อมาด�ารง
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดับสูง ส�าหรับ
ต�าแหนง่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารท่ีมกีารคดัเลอืกแลว้จะน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตลอดจนคณะกรรมการบรษัิทต่อไป

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะพจิารณาบคุคล
ทีไ่ดรั้บการเสนอมาวา่มคีวามเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ ได้ พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

งานนักลงทุนสัมพันธ์
 คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัดวีา่ขอ้มลูของบรษัิทฯ ทัง้ที่
เกีย่วกบัการเงนิและทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ ลว้นมผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจ
ของผูล้งทุนและผู้มีส่วนไดเ้สยีของบรษัิทฯ จงึใหค้วามส�าคญัตอ่การ
เปดิเผยสารสนเทศทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง 
ทั้งโดยผ่านช่องทางจากสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ พร้อมทัง้จดัใหม้กีารประชมุ
พบปะระหวา่งคณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ กับนักวเิคราะหห์ลกัทรัพย์ 
กองทนุ และนกัลงทนุทัว่ไป เพือ่ตอบขอ้ซักถามตา่ง  ๆอยา่งเท่าเทียมกัน 
ทั้งนี้  บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ท�าหน้าที่
ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล  ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบรษัิทฯ 
แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์ ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
และนักลงทุนทั่วไป ท้ังนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ที่      
โทรศพัท ์: +66 2938 4307 และ +66 2511 0555 ตอ่ 1496
เว็บไซต์ : www.rs.co.th/investor.html 
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/RSInvestorRelations/
ทวติเตอร์ : www.twitter.com/rs_ir 
อีเมล : ir@rs.co.th
และช่องทางใหม่ล่าสุด สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง LINE : ir_rs 
 นอกจากนี้ในรอบปี 2562 บรษัิทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบรษัิทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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 • การจดัประชมุนกัวเิคราะห์ เพือ่แถลงผลการด�าเนินงาน
ของบรษัิทฯ ในทุกไตรมาส โดยเปดิโอกาสใหน้กัวเิคราะหไ์ดพ้บปะ
ผูบ้รหิารเพือ่ตอบขอ้ซกัถามในประเด็นตา่งๆ และน�าเสนอเอกสาร
ประกอบการประชุมผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ
 • การเขา้ร่วมงานทีจ่ดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์และบรษัิท
หลักทรัพย์ในการพบปะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ 
ได้แก่ Roadshow ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดยบรษัิทหลักทรัพย์ 
ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ากดั งานพบปะนักลงทนุในประเทศ 
จดัโดยบรษัิทหลกัทรัพยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ากดั งาน 
Corporate Day จัดโดยบรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน) 
งาน Thailand Investment Conference 2019 จัดโดย
บรษัิทหลักทรัพย ์ภทัร จ�ากดั (มหาชน) และ Bank of America 
Merrill Lynch งานพบปะนักลงทุนในประเทศ จัดโดยบรษัิท
หลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) งาน Corporate Day 
จัดโดยบรษัิทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
และผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บรหิารระดับสูงที่บรษัิทฯ เพื่อ
ตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ และทราบถึงแนวทางการด�าเนิน
งานในอนาคต รวมถงึกลยทุธใ์หม่ๆ และความร่วมมอืกบัพนัธมติร
ในด้านต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการระหวา่งปดี้วย 
 • ผู้บรหิารและทีมนักลงทุนสัมพันธ์เดินทางไปพบและ
พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ภาพรวมอุตสาหกรรม 
และผลประกอบการของบรษัิทฯ รวมถึงการเตบิโตของธรุกจิใหม่ 
แก่นักวเิคราะห์ นักลงทุน และกองทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 • นอกจากนี้ บรษัิทฯ ได้จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าป ี(แบบ56-1) และรายงานประจ�าป ี(แบบ56-2) เผยแพร่
ทางระบบ SETPortal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ ในสว่นของรายงานประจ�าป ีบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
เปน็ประจ�าทุกป ีรวมถึงจัดท�ารูปเล่มและแผ่นซีดีส�าหรับผู้ถือหุ้น
ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงสุด
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 3/2550 เมือ่วนัที ่26 
กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเปน็กรรมการของบรษัิทฯ ต้องผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วธีิการสรรหา
กรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเปน็ผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตาม
มาตรา 68 แหง่พระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากนีย้งัพจิารณาถึงความหลากหลาย
ของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเฉพาะเพื่อ
ประโยชนแ์ละการพฒันากจิการของบรษัิทฯ รวมทัง้การอุทศิเวลา 
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงน�ารายชื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการของบรษัิทฯ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วธิีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคลไป

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเปน็ผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรอืจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรอืจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เปน็ประธานเปน็ผู้ออกเสียงชี้ขาด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดคณุสมบติัของกรรมการ
ทีต่อ้งการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของ 
บรษัิทฯ และมีความหลากหลายส�าหรับผู้ที่จะมาท�าหน้าที่เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะ
กรรมการบรษัิท รวมทัง้ วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ 
เปน็ตน้ ดังจะเห็นได้ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการสรรหา
กรรมการอสิระทีเ่ปน็ผู้หญงิจ�านวน 1 ทา่น เพือ่ใหมี้ความหลากหลาย
ของโครงสร้างคณะกรรมการ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ ยงัได้ใช้
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ 
แต่คุณสมบัติยังไม่เหมาะสมกับบรษัิทฯ ณ ขณะนั้น และในการ
สรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดท�า Board Skill Matrix 
เพือ่ก�าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหาโดยพจิารณา
จากกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบรษัิท
 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร 
4 ทา่น (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้
บรหิาร 4 ท่าน ประวตัิของกรรมการแต่ละท่านแสดงไวใ้นหัวข้อ
คณะกรรมการบรษัิท
 ประธานกรรมการเปน็บุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม 
โครงสร้างคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ปน็
อิสระ 3 ใน 8 ของกรรมการทั้งคณะ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานการบรหิารงาน
 คณะกรรมการบรษัิทเหน็วา่ กรรมการอสิระทัง้ 3 ทา่น 
มคีวามเปน็อสิระ และมคีณุสมบัตติามนยิามทีบ่รษัิทฯ ก�าหนดขึน้ 
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของบรษัิทฯ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ นายพิศิษฐ์ ดชัณาภริมย์ เปน็กรรมการ
อิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงได้
แต่งตั้งให้เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของคณะกรรมการบรษัิท
 คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดคณุสมบติัท่ีเหมาะสมของ
ผู้ทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ประกอบด้วยผู้มคีวามรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ปน็ประโยชน์กับบรษัิทฯ รวมทัง้อทุศิเวลา 
ความรู้ ความสามารถ และความพยายามในการปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่
เสรมิสร้างใหบ้รษัิทฯเจรญิกา้วหนา้ และก�าหนดนโยบายให้กรรมการ
ทุกคนและผู้บรหิารระดับสูง* ที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดงักล่าวให้แกค่ณะกรรมการ
บรษัิทเปน็ประจ�า
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 ในคณะกรรมการของบรษัิทใหก้รรมการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 บรษัิท และใหก้รรมการ
ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่
ได้ไม่เกิน 2 บรษัิท ตลอดจนในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่
บรษัิทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิาร
ระดบัสงู* ของบรษัิทฯ ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษัิทก่อน 
 กรรมการหรอืผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิทไม่เคยเป็น
พนักงานหรอืหุ้นส่วนของบรษัิทสอบบัญชีภายนอกที่บรษัิท
ใช้บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา
หมายเหตุ
* หมายถึง ผู้บรหิารตามนิยามของ ก.ล.ต.

ประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบรษัิท
 • การก�าหนดนโยบาย
 คณะกรรมการบรษัิทมีส่วนร่วมในการก�าหนด Core 
Purpose คตพิจน์ (Motto) วฒันธรรม (Culture) คณุคา่หลกั 
(Core Values) กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบรษัิทฯ ตลอดจนก�ากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการด�าเนนิการใหเ้ปน็ไป
ตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและ
ประสิทธผิล ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
การจดัการใหบ้รษัิทฯ มีนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีระบบการ
ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และนโยบายและการด�าเนนิงาน
บรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมท้ังมกีารติดตามผลการด�าเนนิงาน
ในเร ือ่งดงักลา่วอยา่งสม�า่เสมอในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
นอกจากนี้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้พิจารณาการก�าหนดและ
แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารอย่างชัดเจน
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 2/2563 เมือ่วนัที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ 
Core Purpose คติพจน์ (Motto) วัฒนธรรม (Culture) และ
คุณค่าหลัก (Core Values) ของบรษัิทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติ Core Purpose คติพจน์ (Motto) 
วฒันธรรม (Culture) และคณุคา่หลกั (Core Values) ของบรษัิทฯ 
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง
 • การก�ากับดูแลฝ่ายจัดการ
 คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ผลการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีปน็ประจ�าอยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
คร้ังที ่2/2563 ไดม้กีารพจิารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในและผลการบรหิารความเสีย่ง และประเมนิเร ือ่งการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
 การเสนอชือ่และใชสิ้ทธิออกเสยีงแตง่ตัง้บคุคลเปน็กรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม
ตอ้งได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทเปน็ลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 
เวน้แต่บรษัิทดงักลา่วเปน็บรษัิทขนาดเลก็ทีเ่ปน็ Operating Arms 

ของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารเป็นผู้แต่งตั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วม 
มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบรษัิทย่อยหรอื
บรษัิทร่วมนั้นๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบรษัิทแม่ ซึ่ง
บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังนั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษัิทก่อนทีจ่ะไปลงมต ิหรอืใชสิ้ทธิออกเสียง
ในเร ือ่งส�าคัญในระดบัเดยีวกบัทีต่อ้งไดรั้บอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
หากเป็นการด�าเนินการโดยบรษัิทฯ เอง
 นอกจากนี ้ในกรณเีปน็บรษัิทยอ่ย บคุคลทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้
จากบรษัิทฯ นั้น ต้องดูแลให้บรษัิทย่อยมีข้อบังคับในเร ื่องการ
ท�ารายการเกีย่วโยงทีส่อดคล้องกบับรษัิทฯ มกีารจัดเกบ็ขอ้มลู และ
การบนัทกึบญัชใีหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท�า
งบการเงนิรวมไดท้นัก�าหนดดว้ย ตลอดจนก�าหนดระบบการควบคมุ
ภายในทีเ่หมาะสมและรัดกมุเพยีงพอและท�ารายการตา่งๆ เปน็ไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 ตลอดปี 2562 บรษัิทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ยกเวน้เร ื่องต่อไปนี้
1. ไม่ได้เปดิเผยค่าตอบแทนของกรรมการที่เปน็ผู้บรหิารในส่วน
ทีไ่ดรั้บจากการเปน็กรรมการบรษัิทอ่ืน เพราะไมใ่ชข้่อมลูของบรษัิทฯ

2. ประธานกรรมการเปน็บุคคลเดยีวกับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง
คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบด้วย กรรมการที่เปน็อิสระ 3 
ใน 8 ของกรรมการทั้งคณะ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบรหิารงานที่โปร่งใสและรัดกุม

3. คณะกรรมการไม่ไดก้�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการ
อิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มาก ดังนั้น 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษัิทได้ดียิ่งขึ้น

4. บรษัิทฯ ไมไ่ดก้�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ตอ่
คณะกรรมการ หรอืผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการ
ซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ กอ่นท�าการซือ้ขาย 
เนื่องจากบรษัิทฯ มีระเบียบข้อบังคับในเร ื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ของบรษัิทฯ และนโยบายที่ครอบคลุมเร ื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเร ื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษัิทฯ ไดด้�าเนนิการแจ้งให้ผูบ้รหิารฝา่ยตา่งๆ ให้เขา้ใจ
ถึงภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบรษัิทฯ ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากมาตรการที่เปน็ข้อก�าหนดของ
กฎหมายแล้ว บรษัิทฯ ได้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง
ครอบคลุมเร ื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของ
กลุ่มบรษัิทฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนกังานทกุคน โดยคู่มือจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิทฯ ผา่นมติ
การอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2549  
ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติจากที่ประชุม
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คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง และอนมุตัคิร้ังลา่สุดเปน็การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
คร้ังที ่2/2563 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2563 นอกจากน้ี บรษัิทฯ 
ไดม้กีารก�าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัในการน�าข้อมลูภายในของบรษัิทฯ 
ไปใช้ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง
รักษาความลับ และ/หรอืข้อมูลภายในของบรษัิทฯ

2. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง
ไมน่�าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ไปเปดิเผย หรอื
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชนแ์กบ่คุคลอืน่ใด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรอืไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษัิทฯ จะต้อง
ไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรอืรับโอน หลักทรัพย์ของบรษัิทฯ โดยใช้
ความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในบรษัิทฯ และ/หรอืเขา้ท�านติกิรรม
อื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรอืข้อมูลภายในของบรษัิทฯ อันอาจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษัิทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

 โดยข้อก�าหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสหรอืผู้ที่อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภรยิา บุพการ ีผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม 
หรอืบตุรบญุธรรม และพีน่อ้งร่วมบิดามารดาเดยีวกนั หรอืพีน่อ้ง
ร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนั ของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 
และลูกจ้างของบรษัิทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าว
บรษัิทฯ จะถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแต่
ขั้นตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

 ตัง้แต่ป ี2551 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบาย
ห้ามกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงซื้อขายหุ้นบรษัิทฯ ในช่วง 3 
สัปดาห์ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วนัหลังเปดิเผยงบการเงิน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบรษัิท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั ซึง่เปน็ส�านกังานสอบ
บญัชทีีผู่ส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจ�าป ี2562 สังกัด รวมทัง้บุคคล
หรอืกจิการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่
ผูส้อบบญัชสีังกัด ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา มีจ�านวนรวม 5.10 
ล้านบาท โดยเป็นของบรษัิทฯ จ�านวน 1.39 ล้านบาท และ
บรษัิทย่อยรวมกัน จ�านวน 3.71 ล้านบาท
 • ค่าบรกิารอื่นๆ
 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจา่ยคา่บรกิารส�าหรับการสอบทาน
แบบสรุปคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี(นส.1) และแบบแสดงประเภท
ของรายได้จากการประกอบกิจการ (นส.2) ตามประกาศ กสทช. 
เร ื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรอื
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และค่าบรกิารอื่นๆ ให้กับบรษัิท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จ�ากัด มีจ�านวนรวม 
0.35 ล้านบาท โดยเปน็ของบรษัิทฯ จ�านวน 0.15 ล้านบาท และ
บรษัิทย่อยรวมกัน จ�านวนเงิน 0.20 ล้านบาท
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บรษัิทฯ ส่งเสรมิการพัฒนาอย่างยัง่ยนืดว้ยความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บรษัิทฯ มุ่งมั่นกระท�าในส่ิงที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎ
ระเบียบของ บรษัิทฯ โดยถอืปฏบัิติตามจรรยาบรรณนีใ้นทุกกิจกรรม
และในการตัดสินใจในทุกเร ื่องของบรษัิทฯ 

การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน
 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญในเร ือ่งการตอ่ตา้นการ
ทจุรติคอร์รัปชนั ก�าหนดนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รัปชนั
เพือ่ให้แนวทางปฏบัิตขิองบรษัิทมคีวามชดัเจนย่ิงขึน้ และไมย่อมรับ
การทุจรติคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตส�านึกและ
ค่านิยมในเร ื่องความซื่อสัตย์สุจรติ และการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยก�าหนดให้มีการก�ากับ
ดูแล ควบคุมดูแล บรหิารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
เพื่อปอ้งกันการทุจรติคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยเปน็หลกัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิโดยถอืวา่หลกัสิทธิมนษุยชน
เปน็สิทธิ ขัน้พืน้ฐานทีม่นษุยเ์กดิมาพร้อมกบัความเสมอภาค ความ
เทา่เทยีมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรอืไม่ให้
สิทธิพเิศษ หรอืเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบัน
การศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
• ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ    
ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ ด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งในด้าน     
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และผู้พิการ
•  เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน       
ตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไมใ่หถ้กูลว่งละเมดิจากการใช ้การเปดิเผย                                  
หรอืการถ่ายโอนข้อมูล
•  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน องค์กรมีการจ่าย 
ค่าตอบแทนที่สูงกวา่ค่าจ้างขั้นต�่า
• มกีารจดัสวสัดกิารใหแ้กพ่นกังาน ทัง้การประกนัสขุภาพ ประกนัชวีติ 
เงินช่วยเหลือต่างๆ
•  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวติและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
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• แต่งตัง้ โยกยา้ย ใหร้างวลั และลงโทษพนกังาน ดว้ยความสจุรติใจ  
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
ของพนักงานนั้น
• ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของ 
พนักงานอย่างทั่วถึง
• ให้ความส�าคัญ เข้าถึงพนักงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ 
เสนอความเห็น ถามค�าถาม เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บรโิภค
 บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการสร้างสรรคผ์ลติและจ�าหน่ายสินคา้
และให้บรกิารทีมี่คณุภาพ รวมถงึผลงานดา้นสือ่และดา้นบนัเทงิทุก
รูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของ 
บรษัิทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานใหบ้รกิาร ดแูล ชีแ้จงขอ้สงสยั และ
แกไ้ขปญัหาตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้ บรษัิทฯ ยนิดรัีบคืนสนิคา้ทกุประเภท 
หากพบวา่สนิคา้ช�ารุด ไม่ไดค้ณุภาพตามตอ้งการ หรอืใชแ้ลว้เกดิ
ปญัหาในภายหลัง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บรษัิทฯ ตระหนักถงึการด�าเนนิธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ

ต่อสังคมและชุมชน โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ 
โดยเปลีย่นมาใชก้ารจัดเก็บขอ้มลูแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ขึน้แทน 
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ พนักงานมี
โอกาสในการท�าความดเีพือ่พฒันาจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมและ
ชุมชน ดูแลรักษาและฟื้ นฟทูรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด�าเนิน
การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรอืสังคม
 บรษัิทฯ ผลกัดนัใหเ้กดิกระแสพฒันาคุณภาพของสงัคม 
ทัง้ทีด่�าเนินการเอง และร่วมมอืกบัรัฐและชุมชน ตลอดจนสนับสนนุ
ให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ชุมชนและสังคมอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการติดตาม วัดผลความ
คืบหน้าและความส�าเร็จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่าบรษัิทฯ ได้
ปฏบัิตติามนโยบายเกีย่วกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยในป ี2562 
กลุ่มบรษัิทฯ มบีทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคมผ่านกิจกรรม
เพื่อสังคม ดังนี้

อาร์เอส ค�านึงถึงการช่วยเหลือสังคม 
ด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพ
สิทธิมนุษยชน
น�าสองดาราจากละครเร ื่องเทพธิดาขนนก ทาง
ช่อง 8 เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ  เพลง กันย์ลภัส 
คงแจม่ และผูป้ระกาศขา่วจากรายการคยุข่าวเช้า 
หลี่แช วยิดา พีรรัฐกุล และ อู๋ สถาพร รยิะป่า 
บ�าเพญ็ตนผูท้�าคณุประโยชนเ์ปน็ตน้แบบ มนี�า้ใจ 
สร้างกศุลร่วมรณรงครั์บบรจิาค "เขม็วนัอานันท
มหดิล" เพือ่หารายไดส้มทบมูลนิธิอานันทมหดิล 
มลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็ สภากาชาดไทย และชว่ยเหลอื
พระภิกษุอาพาธยากไร้ - ผู้ปว่ยยากไร้ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเข้ารับ
พระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ อาคาร อปร. 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

อาร์เอส รับผดิชอบตอ่สงัคม ร่วมพฒันา
ชุมชน โดยการสนับสนุนลดผู้สูบ
หน้าใหม่ และลดควันบุหร ี่
โดยส่ง กุ้ง สธุริาช ดารานักแสดงจากละครเร ือ่ง 
เทพธดิาขนนก ช่อง 8 ผู้ทีไ่มสู่บบุหร ีแ่ละมีความ
ประพฤตดิงีาม  ร่วมรณรงคใ์นฐานะพรเีซน็เตอร์ 
และเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันงดสูบบุหร ี่โลก 
“World No Tobacco Day 2019” จาก
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรอนามัยโลก 
โดยมีศาสตราจารย์คลินกิเกยีรตคุิณ นายแพทย์
ปยิะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
สาธารณสขุ เปน็ประธานมอบรางวลั ณ ลานชัน้ 1 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์วลิล์ 

อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ร่วมรับผดิชอบตอ่สงัคม ชุมชน ลูกค้า 
และผู้บรโิภค
น�าเสนอข่าวด้วยความเปน็ธรรม ตรงไปตรงมา 
สร้างจิตส�านึกและค่านิยมในการน�าเสนอเนื้อหา
ขา่ว ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ทัง้นี ้ด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าว ท�าให้ผู้ประกาศจากรายการคุยข่าวค�่า
ชอ่ง 8 ไดแ้ก ่ลกูเกด ร่มเกลา้ อมาตยกลุ และแนส 
ทฆัิมพร อยูก่�าเหนดิ เขา้รับรางวลันาคราช คร้ังที ่3 
ในสาขาทีมผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี จาก
รายการคุยขา่วค�า่ ชอ่ง 8 นอกจากนี ้ออ๊ฟ อคัรพล 
และลูกเกด ร่มเกล้า ยังได้รางวัลผู้ประกาศข่าว
ชาย - หญิงยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลที่การันตี
คุณภาพงานข่าวของช่อง 8 ทั้งเบื้องหน้าและ
เบื้องหลัง จัดขึ้นโดยนิตยสารดาราอินไซด์ และ
สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เพื่อเปน็ขวัญ
ก�าลังใจให้แก่ผู้ที่ท�าความดี
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อาร์เอส ร่วมพฒันาชุมชน และรับผดิชอบ
ต่อผู้บรโิภค
เนือ่งดว้ยสถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 
ไมครอน หรอื PM 2.5 ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลถงึขัน้วกิฤต สถานโีทรทศันช์อ่ง 8 
ร่วมมือกับทีมปฏิบัติการ PM 2.5 กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ น�าโดยผูป้ระกาศข่าว และ
ดารานักแสดง ชอ่ง 8 เอีย๊ง สทิธา สภานชุาต ิดารา
นักแสดงจากละครเร ื่อง เทพธิดาขนนก ลูกเกด 
ร่มเกล้า อมาตยกุล แนท ฑฆัิมพร อยู่ก�าเนดิ และ 
อ๊อฟ อัครพล ทองธราดล รณรงคแ์จกหนา้กาก
อนามยั N95 ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 ให้ประชาชนย่านซอยละลายทรัพย์ พื้นที่
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองพิษมาก
ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเชญิชวนให้
ประชาชน ดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย 
และใช้หลัก "ปอ้งกันไวก้่อน" 

อาร์เอส ร่วมค�านงึถงึความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้บรโิภค ชวนรณรงค์
เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยศิลปินและดารา สุธีวัน ทวสีิน และชานนท์ 
ทิพกนก ดารานักแสดงจากเร ื่องเล่ห์รัญจวญ  
ทางช่อง 8 เข้ารับโล่รางวัลลูกกตัญญูกตเวที
อยา่งสงูตอ่แม่ จากสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสารณีิสิรพิัชร มหาวัชรราชธิดา สภาสังคม 
สงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
งานวนัแม่แห่งชาติ 

อาร์เอส ค�านึงถึงการช่วยเหลือสังคม
ด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพ
สิทธิมนุษยชน
น�าสองนกัแสดงจากละครเร ื่องมณีนาคา ชอ่ง 8  
มังกร ปภาวนิ หงษ์ขจร และมีน อัจจิมา โกสุมา 
ร่วมงานแถลงขา่ววนัมหิดลในฐานะพรเีซน็เตอร์ 
ทัง้นี ้“วนัมหดิล” ตรงกบั 24 กนัยายน ของทกุป ี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ
มหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 
โดย มงักร และมนี ยังร่วมเปน็แกนน�าเดนิรณรงค์ 
พร้อมนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล  
มหาวทิยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์ ชวน
อดุหนนุธงมหิดล น�ารายไดช่้วยผูป้ว่ยดอ้ยโอกาส 
โรงพยาบาลศิรริาช และเพื่อสร้างกุศลตามรอย
พระบาท ณ บรเิวณตลาดวังหลัง โรงพยาบาล
ศิรริาช ปยิมหาราชการุณย์

อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
ร่วมพัฒนาชุมชน ด้วยการน�าเนื้อหา
ข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนทุกภาคส่วน
ทีมผู้ประกาศข่าวจากรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8 
ทัง้ อู ๋สถาพร หลี่แช วยิดา และก้อย บุญญิตา 
เข้ารับรางวัลเกียรติยศเทพปญัจสิงขรนาคราช
อีสานอวอร์ด 2019 ในสาขารายการข่าวที่ชื่น
ชอบของชาวอีสานส�าหรับรางวัลเกียรติยศ
เทพปัญจสิงขรนาคราช อีสานอวอร์ด 2019 
จัดขึ้นเพื่อส่งเสรมิคนดี คิดดี ท�าดี ด้วยหัวใจ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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อาร์เอส ค�านึงถึงการช่วยเหลือสังคม
ดว้ยคณุธรรม และยดึหลกัเคารพสทิธิ
มนุษยชน ร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่
ร่วมกันได้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัย 
ให้ก�าลังใจในสังคมเดียวกัน
น�าศลิปนิค่ายอาร์สยาม ลาดา สขุสวสัด์ิชล ศลิปนิ
และนกัแสดงจากละครเร ือ่ง สางนางพรายชอ่ง 8 
ท�าหนา้ทีพ่รเีซน็เตอร์ แกนน�ารณรงคว์นัเอดสโ์ลก 
เพือ่เชิญชวนคนไทยร่วมกนัปอ้งกันภัยจากโรคเอดส์ 
ภายใต้แนวคิด “Community makes a 
difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” โดยมี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ 
ภานุภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วจิัยโรคเอดส์ สภา 
กาชาดไทย นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั 
อธบิดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์นายแพทย์ 
นรนิทร์ หรัิญสทุธกิลุ รองอธิการบด ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เปน็ประธาน จัดงานแถลงข่าววนั
เอดส์โลก ซึ่งตรงกับวนัที่ 1 ธันวาคมของทุกป ี

อา ร์ เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนนโยบายลดอัตรานักด่ืม
สุราในไทย
น�าสองดารานกัแสดงชอ่ง 8 มงักร ปภาวนิ หงษ์ขจร 
จากละครเร ื่อง มณีนาคา และเพลง กันย์ลภัส 
คงแจ่ม จากละครเร ื่อง เทพธิดาขนนก เข้าท�า
หน้าที่พรเีซ็นเตอร์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จาก
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรณรงค์คนไทยงดเคร ื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ตลอด 3 เดอืนเขา้พรรษา ซ่ึงตรงกับ
วนัเข้าพรรษาของทุกป ีโดยจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ไดก้วา่ 11,000 ล้านบาท เปน็จุดเร ิม่ตน้ ลด ละ 
เลิกเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เสรมิสร้างความเขม้แขง็
ของสถาบนัครอบครัว ภายใตส้โลแกน “รักชีวติ 
อย่าติดสุรา” สร้างสุขภาพชีวติชุมชนให้น่าอยู่
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และโรคภัยร้ายแรง
จากพิษของสุรา 

เนื่องด้วยเกิดปัญหาอุทกภัยน�้าท่วม
ในกว่า 40 จังหวัด ในเขตพ้ืนที่ภาค
อีสาน และภาคเหนือของประเทศไทย 
ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้เปิดบัญชีรับเงิน
บรจิาคจากประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้
โครงการ “ชอ่ง 8 ปนัน�า้ใจสูภ้ยัน�า้ทว่ม” โดยร่วมกบั 
มณฑลทหารบก กองทัพบกแต่ละพื้นที่จังหวัด 
มอบเงินบรจิาคทีไ่ดรั้บจากประชาชนเปน็จ�านวน
เงนิ รวมกว่า 2 ล้านบาท ช่วยเหลือบ้านเรอืน
ประชาชน และโรงเรยีนที่ประสบภัยน�้าท่วม 
นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การกีฬา ถุงยังชีพ 
ให้กับทั้ง 6 โรงเรยีน และร่วมกันท�ากิจกรรม
ทาสหีอ้งสมดุ ท�าความสะอาด และแจกไอศกรมี 
ให้กับนักเรยีนในพื้นที่อีกด้วย 

อาร์เอส ร่วมค�านงึถงึความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและผู้บรโิภค ชวนรณรงค์
เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์เลอืก 2 นกัแสดงจากสถานี
โทรทัศน์ช่อง 8 โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสรฐิ 
จากละครเลห่รั์ญจวน และ เพลง ธันยพร คงแจม่ 
จากละครเทพธิดาขนนก ท�าหน้าที่จิตอาสาท�าดี
ด้วยหัวใจ เปน็ “พรเีซ็นเตอร์ดอกมะลิวนัแม่” ป ี
2562 เน่ืองใน “วันแม่แห่งชาติ” (12 สิงหาคม
ของทกุป)ี เพือ่ร่วมประชาสมัพนัธร์ณรงค ์เชิญชวน
ซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวนัแม่ 
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อาร์เอส ร่วมพฒันาชมุชน และสนบัสนนุ
นโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ศิลปนิค่ายอาร์สยาม เครอืบรษัิทอาร์เอส บ่าวว ี
อาร์สยาม ตน้ขา้ว อาร์สยาม และเพลง อาร์สยาม 
ร่วมกันเดินรณรงค์ลดอุบัตเิหตุในเทศกาลปใีหม่ 
ในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ 
7 วนัอนัตราย” โดยแจกสติก๊เกอร์เมาไมข่บัใหก้บั
พนกังานขบัรถทวัร์ ประชาชนทีใ่ชร้ถบรกิารของ
ขนส่งหมอชติ รวมถงึเยีย่มชมการใชเ้คร ือ่งตรวจวดั
แอลกอฮอล์ของผู้ขับรถโดยสาร เพื่อเข้มงวด
มาตรการ เมาไมข่บั และยังฝากเตือนใหป้ระชาชน 
เดินทางขับรถเคารพกฎจราจร ใช้รถใช้ถนน
ด้วยความระมัดระวัง ใช้ชีวติอย่างมีสติ ในช่วง
หยุดยาวปีใหม่ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 
2 มกราคม 2562 หรอืในช่วง 7 วันอันตราย

อาร์เอส ร่วมพฒันาชมุชน และสนบัสนนุ
นโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
น�าศิลปินดารา ต้นข้าว อาร์สยาม และเพลง 
อาร์สยาม นกัแสดงจากละครเร ือ่ง เทพธดิาขนนก 
ช่อง 8 เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วันอันตราย แจกหมวกกันน็อค 
และสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ 11-17 เมษายน 
2562 ในงานสงกรานต์ลดอุบัติเหตุ และแสดง
เจตนาใหเ้หน็ความพร้อมของสงัคมไทยท่ีจะชว่ยกนั
ป้องกัน ลดการสูญเสียด้านชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิของประชาชน เพือ่เปน็การสร้างจติส�านึก
ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลด ละ เลิก 
เคร ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
และตระหนักถึงความส�าคัญของการช่วยกัน
ป้องกันลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ หมวก
กันน็อก ให้กับผู้ขับขี่ และประชาชนที่ใช้รถ

อาร์เอส ร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธคิณุ 
และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ร่วมเขา้เฝา้ฝา่ละอองธลุพีระบาท เนือ่งในพระราชพธีิ
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่10 ถือเปน็พระราชพิธอัีนเปน็มหามงคลยิง่ 
น�าดาราพิธีกรช่อง 8 และศิลปินค่ายอาร์สยาม  
สวมใสเ่สือ้เหลืองประดบัตราสัญลักษณ์ เขา้เฝา้ฯ 
รับเสด็จ เพื่อถวายพระเกยีรตกิารเสด็จออก ณ 
สหีบญัชรเปน็คร้ังแรก ตัง้แตบ่รเิวณศาลหลักเมอืง 
ไปจนถึงพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

อาร์เอส ร่วมส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ 
และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  
น�าดาราศลิปนิจติอาสาชวนประชาชนแตง่ชดุไทย
ถา่ยภาพการกศุล ในงานอุน่ไอรักคลายความหนาว 
"สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์" โดยผู้เข้าร่วมงาน
จะไดถ้า่ยภาพกบัดาราศลิปนิจติอาสาจากอาร์เอส 
บรเิวณพระทีน่ัง่ไอศวรรยท์พิยอาสนจ์�าลอง ทัง้นี้
ประชาชนผูส้นใจสามารถร่วมกจิกรรมถา่ยภาพ
การกุศลนี้ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย
น�าไปชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บความเดอืดร้อนท่ัวภมูภิาค      
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อาร์เอส ร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธคิณุ 
และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
เพือ่เทดิพระเกยีรต ิร่วมเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลที1่0
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
โดยน�าดารานักแสดงจากละครเร ื่อง มณีนาคา 
เทพธดิาขนนก และเลห่รั์ญจวน ทางชอ่ง 8 ร่วม
โครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราท�าดีด้วย
หัวใจ พร้อมใจกันบรจิาคเลือด เพื่อถวายเป็น

อาร์เอส ร่วมส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ 
และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อาร์เอสไดจ้ดักจิกรรม “หยดนี ้เพือ่แม”่ บรจิาค
โลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อร�าลึกในบุญ
คุณของผู้เป็นแม่ทั่วประเทศ น�าโดยศิลปินคา่ย 
อาร์สยาม ผูป้ระกาศขา่วชอ่ง 8 และพนกังาน บรษัิทฯ 
ร่วมบรจิาคโลหิต รวมน�า้ใจ บรจิาคเลอืด เพือ่ให้
สภากาชาดฯ ได้กักตุนเลือดไว้ใช้ให้กับผู้ป่วย
ในยามฉุกเฉิน   

อาร์เอส ร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธคิณุ 
และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
67 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 10

พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีพร้อม
ด้วยนายอนุทิน ชาญวรีกุล รองนายกรัฐมนตร ี
น�าศิลปินดาราเครอือาร์เอส จากละครเร ื่อง
เทพธิดาขนนก และศิลปินค่ายอาร์สยาม เครอื
อาร์เอส รวมพลังท�าดีด้วยหัวใจในโครงการ 
“ปลกูตน้รวงผึง้เฉลมิพระเกยีรต ิลน้เกลา้รัชกาลที ่10” 
จัดโดยภาครัฐบาล สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

พระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
รวมทั้งเสรมิสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึงการบรจิาคเลือดให้เป็น
เร ือ่งใกลต้วั จัดโดย คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบัศูนย์บรกิารโลหติ สภากาชาดไทย  
ทั้งนี้ มีดาราศิลปนิมากมายพร้อมใจกันสวมเสื้อ
เหลือง บรจิาคเลือด และชวนชาวไทยร่วมกัน
บรจิาคเลือด

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบัมูลนิธิ
มิราเคิลออฟไลฟ์ กองบัญชาการกองทัพไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทัพบก 
ร่วมกนัปลกูดอกรวงผึง้จ�านวน 110 ตน้ พร้อม
เชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดี 
สวมเสื้อเหลือง และปลูกดอกรวงผึ้ง ในช่วง
เฉลิมพระชนมพรรษาในคร้ังนี้
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การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม
ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับ
ผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ี
ส่วนได้เสีย
บรษัิทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อ
ต่อยอดจากธุรกิจเดิม สร้างการเติบโตของ
ธรุกจิ ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงในแต่ละยคุสมยั 
บรษัิทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่า
ของบคุลากรและทรัพยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์
สูงสุด โดยน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ปรับใช้ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการ
เกิดข้ึนของธุรกิจพาณิชย์ บรษัิทฯ ได้รับแรง
บันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงามจากนวัตกรรมโลก และน�ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค โดยตอ้งการใหผู้้บรโิภคมีคณุภาพชีวติ
ทีด่ทีีสุ่ด ให้คนไทยไดเ้ขา้ถงึเทคโนโลยีทีเ่ทา่เทยีม
ในระดบัสากล โดยทมีงานไดร่้วมมอืกบัพันธมติร
จากสถาบันวจัิยในตา่งประเทศ น�ามาเปน็สว่นผสม
ในผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ในเครอืของบรษัิท 
ไลฟส์ตาร์ จ�ากัด
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การควบคุมภายใน
และการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง 
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การควบคุมภายใน
และการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง 
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การควบคุม
ภายในและการ
บรหิารจัดการ
ความเสี่ยง 
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 บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัตอ่การเสรมิสร้างการควบคมุ
ภายใน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ
เปน็การปอ้งกนัทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ไมใ่หเ้กดิความเสียหาย 
หรอืน�าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยมีฝา่ยตรวจสอบกลาง
เปน็หน่วยงานท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏิบัติงานและกจิกรรม
ทางการเงนิทีส่�าคัญ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบกลางมี
ความเปน็อิสระเพียงพอในการปฏิบัติงาน
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ปจัจบุนัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน คอื นางสาวกรพนิธุ ์นาคศภุรังษี 
มีต�าแหน่งเปน็ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝา่ยตรวจสอบกลาง

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม :
ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ปรญิญาตรบีัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
เขา้ร่วมอบรมและสัมมนาตา่งๆ ทีจ่ดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน :
• ธนัวาคม 2544 - ปจัจบุนั ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝา่ยตรวจสอบกลาง 
บรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 
• 2536 - 2544 ผู้ช่วยผู้จดัการ
บรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จ�ากัด

 ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบรหิาร และ
การตอบแบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ 
บรษัิทฯ ด้วยตนเอง สรุปการประเมินระบบควบคุมภายในของ 
บรษัิทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บรษัิทฯ ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม
การท�างานที่ดี โดยได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทฯ เผยแพร่เพื่อใช้อ้างอิง
และถือปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม 
นโยบายฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทมกีารก�าหนดเปา้หมาย
การด�าเนนิธรุกจิอยา่งชดัเจน ทบทวนแผนธรุกจิ และใหข้อ้สังเกต
แก่ฝา่ยจัดการไปพิจารณาด�าเนินการ

2. การบรหิารความเสี่ยง บรษัิทฯ มุง่เนน้ใหค้วามส�าคญักบัการ
บรหิารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
เพื่อก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแล และสนับสนุนให้การบรหิาร
ความเสี่ยงเปน็ไปตามนโยบาย หรอืแผนงาน และส�าเร็จลุล่วง

3. การควบคมุการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร บรษัิทฯ มนีโยบาย 
ระเบียบข้อบังคับ วธิีปฏิบัติงาน อ�านาจหน้าที่ และอ�านาจอนุมัติ
เพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุม

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บรษัิทฯ จัดให้มีระบบ
สารสนเทศทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตังิานทางบญัชแีละการรายงาน
ทางการเงินอย่างเปน็ระบบ และเปน็ไปตามนโยบาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่ควบคุม

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบรษัิทได้รับทราบผลการ
ด�าเนินงานเปรยีบเทียบกับเป้าหมายทุกไตรมาส และมีฝ่ายงาน
ตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนตรวจสอบ
การปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ตาม
แผนการตรวจสอบทีไ่ดรั้บอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบันบรษัิทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในในเร ื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพยีงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการ
เห็นวา่บรษัิทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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นโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน
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นโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน
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 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญในเร ือ่งการตอ่ตา้นการ
ทุจรติคอร์รัปชัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการพิจารณา
อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทาง
ปฏิบัติของบรษัิทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และท่ีประชุมคณะ
กรรมการบรษัิท คร้ังที ่2/2563 เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้กีาร
พจิารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชนั และติดตามประเมนิผลการปฏบัิติตามนโยบายดงักลา่ว
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
 คณะกรรมการบรษัิท มุ่งมัน่ในการด�าเนินธุรกิจภายใตก้รอบ
การปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบรษัิทอาร์เอส เพื่อให้มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการ
ทจุรติคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจติส�านกึและค่านยิม
ในเร ื่องความซื่อสัตย์สุจรติ และการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน 
ใหเ้ปน็วฒันธรรมองคก์ร โดยก�าหนดใหม้กีารก�ากบัดแูล ควบคุม
ดูแล บรหิารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อปอ้งกันการ
ทุจรติคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.ก�าหนดหลักการการให้หรอืรับของขวัญ การรับประโยชน์
และการเกี่ยวข้องทางการเงินไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
บรษัิทอาร์เอส

2. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติในเร ื่องต่างๆ รวมถึงล�าดับอ�านาจ
อนุมัติไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้มีการให้หรอื
รับในลักษณะที่เป็นการทุจรติคอร์รัปชัน และให้ด�าเนินการตาม
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาจัดซื้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและ
โปร่งใส

3. จดัใหม้กีารควบคมุภายในอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม ไดแ้ก ่การ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
การอนมุตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบตามล�าดบัชัน้  การตรวจสอบ และ
การสอบทาน เปน็ต้น

4. มกีารส่ือสารนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคู่มอืจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบรษัิทอาร์เอส รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน

5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจาก
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งยังได้ก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรยีน

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจรติ
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดมี้การพจิารณาวางแผน 
ทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งเปน็ประจ�าป ี ซึง่ครอบคลมุถึงความเสีย่งทีอ่าจเกิดจาก
การทุจรติคอร์รัปชันด้วย

การก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รัปชัน และ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน
1.จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน

2. เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้เสนอความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ปอ้งกันการทุจรติคอร์รัปชันให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืหัวหนา้งานในทุกระดบัมหีนา้ท่ีสอดสอ่ง
ติดตามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามจรยิธรรม
ในเร ื่องนี้ รวมถึงสื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 

4. ฝา่ยตรวจสอบกลางปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้เปน็ไปตามแผนงานตรวจสอบ
ประจ�าปีที่ก�าหนดไว้ หากตรวจพบความเสี่ยงหรอืการกระท�าซึ่ง
สง่ผลกระทบทีม่นียัส�าคญัในเร ือ่งเกีย่วเนือ่งกบัการทจุรติคอร์รัปชัน 
ใหน้�าเสนอข้อมูลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษัิท

5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรยีน ในกรณีที่พบเห็น
การกระท�าที่ฝา่ฝนืนโยบายดังกล่าว ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น สามารถร้องเรยีน หรอืให้ข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล 
IA_Anti_Corruption@rs.co.th และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่างๆ

มาตรการคุม้ครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรยีน
 บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรยีนเปน็
ความลับเพือ่สร้างความมัน่ใจใหแ้กผู่ร้้องเรยีน และเร ือ่งร้องเรยีน
ดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายและเกีย่วขอ้ง
ดว้ยเทา่นัน้ และบุคคลใดๆ ทีไ่ดรั้บทราบเร ือ่งร้องเรยีน หรอืขอ้มลู
ทีเ่กี่ยวข้องกับเร ื่องร้องเรยีน จะต้องปกปอ้งข้อมูลเร ื่องร้องเรยีน 
หรอืข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเร ื่องร้องเรยีนให้เป็นความลับ และไม่
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิตามกระบวนการ หรอืตามที่กฎหมายก�าหนด หากมี
การจงใจฝา่ฝนืน�าข้อมูลไปเปดิเผย บรษัิทฯ จะด�าเนินการลงโทษ
ทางวนิัยและ/หรอืด�าเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี
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รายการระหวา่งกัน
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รายการ
ระหวา่งกัน
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 รายละเอียดขอ้มลูของรายการระหวา่งกัน ระหวา่งบรษัิทฯ 
บรษัิทย่อย และบรษัิทที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบรษัิทฯ ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31ธันวาคม 
2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ได้สอบทาน
รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ แล้วมีความเห็นว่ารายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว เปน็ไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีหลักฐานการท�ารายการครบถ้วน ตลอดจนมี
การเปิดเผยในงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บรษัิทฯ ได้เปิด
เผยรายละเอียดรายการระหว่างกัน 3 ปีย้อนหลังไว้บนเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ

 ในป ี2562 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีรายการระหวา่งกนั
ทีเ่กดิขึน้จากการประกอบธุรกิจตามปกติกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ดังต่อไปนี้
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ความสมัพนัธ์

นายสรุชยั เชษฐโชตศัิกดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 20.70 ในบรษัิทฯ

บรษัิท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด

บรษัิท เชษฐโชติ จ�ากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ใน
บรษัิท เชษฐโชติ จ�ากัด

นางสุจีรา เชษฐโชติศักดิ์  เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น  ถือหุ้นร้อยละ 25.00 
ในบรษัิท เชษฐโชติ จ�ากัด และเป็นคู่สมรสของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ใน
บรษัิท เชษฐโชติ จ�ากัด และถือหุ้นร้อยละ 0.0000066 ในบรษัิทฯ และเป็นบุตร
ชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ในบรษัิท 
เชษฐโชติ จ�ากัด และถือหุ้นร้อยละ 0.036 ในบรษัิทฯ และเป็นบุตรชายของ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

บรษัิท เชษฐโชตศัิกดิ ์จ�ากัด นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 18.70 ใน
บรษัิท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด

นางสุจีรา เชษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 6.30 ในบรษัิท เชษฐโชติศักดิ์ 
จ�ากัด และเป็นคู่สมรสของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 20.70 ในบรษัิท

นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 14.35 ในบรษัิท 
เชษฐโชตศิกัดิ ์จ�ากดั และเปน็นอ้งชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นางสาวมาล ีเชษฐโชตศิกัด์ิ เปน็กรรมการและผู้ถอืหุน้ ถอืหุน้ร้อยละ 14.50 ในบรษัิท 
เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด และเปน็พี่สาวของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นทางอ้อมในบรษัิท 
เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด ร้อยละ 50.00 ซ่ึงรวมการถือหุ้นของคู่สมรสด้วย ในบรษัิท 
เชษฐโชติ จ�ากัด ซ่ึงบรษัิท เชษฐโชติ จ�ากดั เปน็ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ถอืหุ้นร้อยละ  60.00  
ในบรษัิท เม็มเบอร์ชิป จ�ากัด

นางสุจรีา เชษฐโชตศัิกดิ ์เปน็กรรมการ ในบรษัิท เมม็เบอร์ชปิ จ�ากัด และเป็นคู่สมรส
ของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์  เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ใน
บรษัิท เมม็เบอร์ชิป จ�ากัด และถือหุ้นร้อยละ 0.0000066 ในบรษัิทฯ และเป็นบุตร
ชายของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

นายโชต ิเชษฐโชตศิกัดิ ์เปน็กรรมการและผูถ้อืหุน้ ถอืหุน้ร้อยละ 10.00 ในบรษัิท เมม็เบอร์ชปิ 
จ�ากดั และถอืหุ้นร้อยละ 0.036 ในบรษัิทฯ และเปน็บุตรชายของนายสุรชยั เชษฐโชตศัิกดิ์

หมายเหตุ
สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบรษัิทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ลักษณะรายการระหว่างกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
 การก�าหนดราคาของรายการระหว่างกันกับบรษัิทที่
เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ได้กระท�าโดย
ค�านึงถึงความเหมาะสมโดยอ้างอิงไดกั้บราคาตลาดและมีเงือ่นไข
อืน่ๆ ไมแ่ตกตา่งอย่างเปน็สาระส�าคัญจากตลาด โดยลักษณะของ
รายการระหวา่งกันประกอบไปด้วย

การเช่าอาคาร
 งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้ช�าระค่าเช่าอาคาร ค่าบรกิารส่วนกลาง 
และค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ บรษัิท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด และ 
บรษัิท เม็มเบอร์ชปิ จ�ากัด เปน็จ�านวน 90.58 ลา้นบาท และ 13.62 
ลา้นบาท ตามล�าดับ
 บรษัิทฯ ได้มีการเช่าอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1-3 จาก
บรษัิท เชษฐโชตศัิกดิ ์จ�ากัด โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ปน็อาคาร
ส�านกังาน โดยคดิคา่เชา่และค่าบรกิารส่วนกลาง ในอตัรา 425 บาท
ตอ่ตารางเมตร ซึง่มคีวามสมเหตสุมผลเมือ่เทยีบกับอาคารทีอ่ยูใ่น
บรเิวณใกล้เคียงกับบรษัิทฯ ซึ่งคิดค่าเช่าและค่าบรกิารในอัตรา 
410-750 บาทต่อตารางเมตร 
 ส่วนการเช่าอาคารอื่นในบรเิวณใกล้เคียงจากบรษัิท 
เชษฐโชติศกัดิ ์จ�ากดั และ บรษัิท เมม็เบอร์ชปิ จ�ากดั นัน้ (รายละเอยีด
ในตารางค่าเช่าอาคารส�านักงาน ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6) มีการ

เรยีกเก็บค่าเช่าและค่าบรกิารส่วนกลางแบบเหมารวม (การคิด
ค่าบรกิารแบบเหมารวม หมายถึง การคิดค่าเช่าและค่าบรกิาร
รวมต่ออาคารทั้งหลัง แทนการคิดเปน็ตารางเมตร โดยคิดราคา
ตามสภาพของอาคารแต่ละอาคารท่ีให้เช่า) โดยมีวัตถุประสงค์
ของการเชา่เพือ่ใชเ้ปน็อาคารส�านกังาน สตดูโิอ และอาคารจอดรถ
ของบรษัิทฯ
 ทั้งนี้ อาคารส�านักงานที่ทางบรษัิทฯ ได้ท�าการเช่าจาก
บรษัิท เชษฐโชติศกัดิ ์จ�ากดั (ตารางคา่เชา่อาคารส�านกังาน ขอ้ 5 
และข้อ 6 ซึ่งอยู่ในบรเิวณติดกับอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2) เป็น
อาคารที่ทางบรษัิท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด น�ามาปรับปรุงพื้นที่
ลักษณะการใช้งานจากบ้านทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นอาคารส�านักงาน 
พร้อมใหบ้รกิารอ�านวยความสะดวกเกีย่วกบัสาธารณปูโภคตา่งๆ 
และคิดคา่เชา่/คา่บรกิารในอตัราเหมารวม โดยมีอตัราเฉลีย่ประมาณ 
333-600 บาทต่อตารางเมตร (ค�านวณจากค่าเช่า/ค่าบรกิารท่ี
คิดในอัตราเหมารวมหารพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณของอาคาร) 
ซึง่เปน็อตัราทีต่�า่กวา่ อาคารเชษฐโชตศิกัดิ ์1-3 โดยอตัราดังกลา่ว
มคีวามสมเหตสุมผลตามรายละเอยีดทีเ่ปรยีบเทยีบตามวรรคก่อน อนึง่ 
สาเหตุหลกัทีบ่รษัิทฯ ท�าการเชา่ชว่งตอ่จาก บรษัิท เชษฐโชตศัิกดิ์ 
จ�ากัด นั้น เนื่องจากบรษัิทดังกล่าวมีความช�านาญเชี่ยวชาญใน
การบรหิารส�านักงานเช่าได้ดี โดยสัญญาเช่าที่ท�ากับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ
* รายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนได้มีการอนุมัติรายการและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนแล้ว

อาคาร / ที่ตั้ง
ผู้ให้เช่า /
ผู้เช่าช่วง

พื้นที่
(ตร.ม.)

ค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร/เดือน 

(ล้านบาท)

อายุสัญญา
อนมัุตริายการโดย

(*)เร ิ่ม สิ้นสุด 
ผู้เช่า

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 เลขที่ 419/1
ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ คณะกรรมการ3,745 1.59บมจ. อาร์เอส

บจ. เม็มเบอร์ชิป
พ.ค. 62
ม.ค. 63 คณะกรรมการ

บมจ. อาร์เอส
บจ. อาร์.เอส.เทเลวชัิน่

พื้นที่เหมารวม
850

0.25 (ราคาเหมารวม)
0.51 (ราคาเหมารวม)

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ ม.ค. 63
ม.ค. 63

มิ.ย. 62
มิ.ย. 62

ส.ค. 61
มิ.ย. 62

มิ.ย. 62

มิ.ย. 62

คณะกรรมการ5,995
50

2.55
0.02

บมจ. อาร์เอส
บจ. ไลฟส์ตาร์

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ ม.ค. 63 คณะกรรมการ2,242 0.95บมจ. อาร์เอส

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ คณะกรรมการ600 0.25
(ราคาเหมารวม)

บจ. ไลฟส์ตาร์

บจ. เชษฐโชติศักดิ์ ม.ค. 63 คณะกรรมการ600 0.20
(ราคาเหมารวม)

บจ. ไลฟส์ตาร์

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 เลขที่ 419/2 
ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.

3. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 เลขที่ 419/3
ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.

4. อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15
เขตจตุจักร กทม.

5. อาคารเลขที่ 203/18-20
ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.

6. อาคารเลขที่ 203/34-36
ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม.
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หมายเหตุ
* สัญญาที่ด�าเนินการโดยฝา่ยจัดการเนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 ในระหว่างป ี2563 บรษัิทฯได้ย้ายไปที่ท�าการแห่งใหม่ 
เพือ่รองรับทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบรษัิท
ไดเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารและใชบ้รกิารสว่นกลางกับบรษัิท เชษฐโชต ิจ�ากัด 
เนื้อที่รวมทัง้สิน้ 23,814 ตารางเมตร ก�าหนดระยะเวลา 3 ป ีซึง่
อตัราค่าเชา่และคา่บรกิารส่วนกลาง ทีค่ดิระหวา่งกนัมาจากราคา
เฉลีย่ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ�านวน 3 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การซื้อทรัพย์สินถาวร
-ไม่มี-

การค�้าประกัน 
-ไม่มี-

ความจ�าเปน็และความสมเหตสุมผลของการท�ารายการระหว่างกัน
 รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้นัน้มคีวามจ�าเปน็และความ
สมเหตสุมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของบรษัิทฯ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บรษัิทฯ มีรายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้นกับบรษัิทย่อย และกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
โดยมีรายการหลักได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น
อาคารส�านักงาน หรอืเพื่อการด�าเนินธุรกิจ และรายการค�้า
ประกนัซึง่เปน็รายการที่ด�าเนินตามธุรกิจปกติ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ 
และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบรษัิทฯ และผูที้เ่กีย่วขอ้ง 
การก�าหนดราคา อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรอื อัตราดอกเบี้ย 
เป็นการก�าหนดตามราคาที่สอดคล้องกับอัตราปกติที่สามารถ
เปรยีบเทียบได้กับการท�ารายการกับบุคคลอื่นท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจ�าป ี2562 แล้ว

การเช่าที่ดิน
 งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บรษัิทฯ ไดช้�าระค่าเช่าที่ดิน ให้แก่ บรษัิท เชษฐโชติศักดิ์ จ�ากัด 
เป็นจ�านวนเงิน 0.09 ล้านบาทต่อป ี
 บรษัิทฯ ไดม้กีารเชา่ทีด่นิจากบรษัิท เชษฐโชติศกัดิ ์จ�ากดั 

พื้นที่
ส�านักงาน

พื้นที่
สูงพิเศษ

พื้นที่วาง
ดาวเทียม

จ�านวนพื้นที่

ราคาต่อตร.ม.

ค่าเช่าและค่าบรกิาร
รวม/เดือน

(ล้านบาท)
9.53 1.94 0.08

450 บาท 735 บาท -

21,180 ตร.ม. 2,634 ตร.ม. 10 จุด

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดส้อบทานรายการ
ระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และกบับคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้ง อันได้แก่ การเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร รายการซ้ือขาย
สินค้าหรอืทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธิ์ การรับจ้างผลิต งานคอนเสิร์ต
และกิจกรรมการตลาด การขายโฆษณา ค่าบรกิาร และดอกเบี้ย
เงินกู้ฯลฯ ซ่ึงได้เปดิเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าป ี
2562 แล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเปน็รายการที่ด�าเนิน
ตามธุรกิจปกติ มีความจ�าเปน็และความสมเหตุสมผลของการท�า
รายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ

มาตรการ หรอืขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 บรษัิทฯ มนีโยบายในการท�ารายการระหวา่งกนั คอื รายการ
ระหว่างกันนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็น ความสมเหตุ
สมผล และเป็นการด�าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กลุ่มบรษัิทฯ  ซ่ึงเปน็ไปในราคาและเง่ือนไขทีไ่มแ่ตกตา่งกบัรายการ
ที่มีกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และในกรณีที่มีรายการ
ระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ บรษัิทฯ จะจัดให้ผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท  รวมถงึทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุ้นตามแตก่รณี  โดยก�าหนดให้การออกเสียงในทีป่ระชมุนัน้ๆ 
กรรมการ หรอืผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน ทั้งนี้การด�าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

ประเภท
ผู้ให้เช่า /
ผู้เช่าช่วง

พื้นที่
(ตร.ม.)

ค่าเช่า/เดือน 
(บาท)

อายุสัญญา
อนมัุตริายการโดย

(*)เร ิ่ม สิ้นสุด 
ผู้เช่า

ที่ดิน ซอยลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กทม. บจ. เชษฐโชติศักดิ์ บมจ. อาร์เอส 52 7,150 มิ.ย. 62 ม.ค. 63 ด�าเนินการโดย
ฝา่ยจัดการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงเก็บอุปกรณ์ โดยคิดค่าเช่าที่ดินใน
อตัราตารางวาละ 137 บาท ซึง่มคีวามสมเหตสุมผลเมือ่เปรยีบ
เทยีบกับการเชา่ทีด่นิในบรเิวณใกล้เคียง รายละเอียดการเชา่มดีงั
ตารางต่อไปนี้
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นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
รวมทั้งการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ใน
อนาคต
 บรษัิทฯ ยังคงมนีโยบายหรอืแนวโนม้ในการท�ารายการ
ระหวา่งกนัในอนาคตกับบรษัิทที่เกี่ยวข้องกันต่อไป เช่น การเช่า
อาคารส�านักงาน การเชา่ทีด่นิ และการค�า้ประกันเงินกูข้องบรษัิท
ในกลุ่มโดยบรษัิทฯ อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไม่มีนโยบายที่จะท�า
รายการกับบุคคลทีอ่าจขดัแย้งกัน ยกเวน้ในกรณีทีบ่รษัิทฯ เหน็วา่
จะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขที่ไม่
แตกตา่งหรอืดีกว่าจากบุคคลภายนอก ซึ่งบรษัิทฯ จะก�าหนด
ให้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น
ในกรณีทีเ่ปน็รายการตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน
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ข้อมูลทางการเงิน
ท่ีส�าคัญ
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 230,824              5.5%         339,640                8.3%         328,409             9.6%         

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 622,302              14.8%       553,168                13.6%       544,835             16.0%       

สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 315,635              7.5%         284,786                7.0%         258,795             7.6%         

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 24,836                0.5%         3,816                     0.1%         8,610                 0.3%         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 2,276                   0.1%         4,934                     0.1%         4,594                 0.1%         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,195,873           28.4%       1,186,344             29.1%       1,145,243         33.6%       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :

เงินลงทนุในบริษัทร่วม (สทุธิ) 3,989                   0.1%         3,991                     0.1%         3,993                 0.1%         

อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 402,468              9.6%         331,535                8.1%         503,783             14.8%       

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 1,531,085           36.4%       1,395,738             34.3%       670,749             19.7%       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 587,247              14.0%       720,150                17.7%       702,790             20.6%       

คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้าเกินปี 27,083                0.6%         9,030                     0.2%         697                     0.0%         

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จา่ย (สทุธิ) 153,555              3.6%         180,090                4.4%         165,615             4.9%         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 273,924              6.5%         231,609                5.7%         200,796             5.9%         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธิ) 33,906                0.8%         14,840                   0.4%         13,096               0.4%         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,013,257           71.6%       2,886,983             70.9%       2,261,519         66.4%       

รวมสินทรัพย์ 4,209,130           100.0%    4,073,327             100.0%    3,406,762         100.0%    
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน :

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 815,419              19.4%       733,204                18.0%       651,167             19.1%       

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 11,682                0.3%         11,071                   0.3%         6,730                 0.2%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สทุธิ) 176,864              4.2%         4,072                     0.1%         -                      -            

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 213,000              5.0%         240,000                5.9%         450,000             13.2%       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 40,000                1.0%         80,000                   2.0%         80,000               2.4%         

ภาษีมลูคา่เพ่ิม (สทุธิ) 29,758                0.7%         39,369                   0.9%         34,996               1.0%         

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 41,610                1.0%         28,983                   0.7%         30,660               0.9%         

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย 10,091                0.2%         9,242                     0.2%         12,095               0.4%         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,338,424           31.8%       1,145,941             28.1%       1,265,648         37.2%       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน :

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 17,689                0.4%         6,617                     0.2%         2,581                 0.1%         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 626,085              14.9%       316,085                7.8%         236,085             6.9%         

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย (สทุธิ) 717,672              17.0%       826,556                20.3%       -                      -            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 96,135                2.3%         99,545                   2.4%         163,965             4.8%         

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,067                0.3%         6,249                     0.1%         11,460               0.3%         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,468,648           34.9%       1,255,052             30.8%       414,091             12.1%       

รวมหนีสิ้น 2,807,072           66.7%       2,400,993             58.9%       1,679,739         49.3%       
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งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ :

ทนุเรือนหุ้น

  ทนุจดทะเบยีน

    หุ้นสามญั 1,161,997,216 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,161,997         34.1%       

    หุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,203,271           28.6%       1,203,271             29.5%       

  ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว

    หุ้นสามญั 972,495,202 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                     -            -                       -            972,495             28.5%       

    หุ้นสามญั 1,010,149,192 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท -                     -            1,010,149             24.8%       -                   -            

    หุ้นสามญั 1,010,147,392 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,010,147           24.0%       -                       -            -                   -            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 258,237              6.1%         258,258                6.3%         322,088             9.5%         

หุ้นสามญัซือ้คืน (465,275)             (11.1%)     (465,275)               (11.4%)     -                   -            

ก าไรสะสม

  จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 112,972              2.7%         120,327                3.0%         120,327             3.5%         

  จดัสรรแล้ว-ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน 465,275              11.1%       465,275                11.4%       -                   -            

  ยังไมไ่ด้จดัสรร 15,518                0.4%         282,483                7.0%         309,980             9.1%         

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,396,874           33.2%       1,671,217             41.1%       1,724,890         50.6%       

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 5,184                   0.1%         1,117                     0.0%         2,133                 0.1%         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,402,058           33.3%       1,672,334             41.1%       1,727,023         50.7%       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,209,130           100.0%    4,073,327             100.0%    3,406,762         100.0%    
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 1,413,407           40.0%        2,129,659           55.1%        2,012,441           55.6%      

รายได้จากการให้บริการ 2,088,275           59.2%        1,697,022           44.0%        1,598,699           44.1%      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,501,682           99.2%        3,826,681           99.1%        3,611,140           99.7%      

รายได้อ่ืน 26,644                0.8%          33,750                0.9%           10,720                0.3%         

รวมรายได้ 3,528,326           100.0%      3,860,431           100.0%      3,621,860           100.0%    

ต้นทุน

ต้นทนุขาย (475,530)             (13.5%)       (712,254)             (18.5%)       (680,003)             (18.8%)     

ต้นทนุการให้บริการ (1,653,680)         (46.8%)       (1,493,023)         (38.6%)       (1,339,959)         (37.0%)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,129,210)         (60.3%)       (2,205,277)         (57.1%)       (2,019,962)         (55.8%)     

ค่าใช้จ่าย

คา่ใช้จา่ยในการขาย (398,268)             (11.3%)       (452,641)             (11.7%)       (512,364)             (14.1%)     

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (533,853)             (15.1%)       (601,744)             (15.6%)       (587,396)             (16.2%)     

คา่ใช้จา่ยอ่ืน (1,847)                 (0.1%)         (3,174)                 (0.1%)         (5,660)                 (0.2%)       

รวมค่าใช้จ่าย (933,968)             (26.5%)       (1,057,559)         (27.4%)       (1,105,420)         (30.5%)     

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 465,148              13.2%        597,595              15.5%        496,478              13.7%      

ต้นทนุทางการเงิน (90,471)               (2.5%)         (68,340)               (1.8%)         (34,631)               (1.0%)       

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไข

   การช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้

   คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 45,539                1.3%          94,615                2.5%           -                     -            

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 420,216              12.0%        623,870              16.2%        461,847              12.7%      

ภาษีเงินได้ (87,193)               (2.5%)         (107,832)             (2.8%)         (97,452)               (2.7%)       

ก าไรส าหรับปี 333,023              9.5%          516,038              13.4%        364,395              10.0%      

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยัง

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,086                0.4%          -                     -              (22,124)               (0.6%)       

   - ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (3,017)                 (0.1%)         -                     -              4,425                   0.1%         

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 12,069                0.3%          -                     -              (17,699)               (0.5%)       

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 345,092              9.8%          516,038              13.4%        346,696              9.5%         
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 332,862              9.4%          516,040              13.4%        363,344              10.0%      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 161                      0.0%          (2)                         (0.0%)         1,051                   0.0%         

333,023              9.4%          516,038              13.4%        364,395              10.0%      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ

ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 344,931              9.8%          516,040              13.4%        345,645              9.5%         

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 161                      0.0%          (2)                         (0.0%)         1,051                   0.0%         

345,092              9.8%          516,038              13.4%        346,696              9.5%         

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.3443                0.5337                0.3744                

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 966,696              966,875              970,509              

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (บาท) 0.3328                0.4924                0.3583                

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

   ที่ใช้ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด (พนัหุ้น) 1,000,276           1,047,925           1,014,016           
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งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

 
 

 

 

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 420,216           182.1%       623,870           183.7%       461,846             140.6%       

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 558,173           241.8%       591,460           174.1%       568,584             173.1%       

คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยล่วงหน้า -                  -             18,053              5.3%            8,333                  2.5%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,697)               (1.2%)           (15,333)            (4.5%)           (5,276)                 (1.6%)           

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั (47,116)            (20.4%)        16,624              4.9%            5,997                  1.8%            

ขาดทนุจากการท าลายสินค้า 314                   0.1%            -                  -             -                    -             

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินค้า (1,892)               (0.8%)           -                  -             -                    -             

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 13,502              5.8%            11,027              3.2%            8,096                  2.5%            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -             

และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 80                      0.0%            (74)                    0.0%            (388)                    (0.1%)           

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 115                   0.1%            (2)                       0.0%            (1)                         (0.0%)           

-                  -             2                        0.0%            -                    -             

-                  -             -                  -             821                     0.3%            

53                      0.0%            818                   0.2%            8                          0.0%            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,262              5.7%            3,604                1.1%            42,550                13.0%          

ดอกเบีย้รับ (1,143)               (0.5%)           (1,071)               (0.3%)           (1,195)                 (0.4%)           

ต้นทนุทางการเงินดอกเบีย้จา่ย 90,471              39.2%          68,340              20.1%          34,632                10.6%          

(45,539)            (19.7%)        (94,615)            (27.8%)        -                    -             

997,799           432.3%       1,222,703        360.0%       1,124,007          342.3%       

การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  *,** 54,020              23.4%          58,346              17.2%          22,242                6.8%            

สินค้าคงเหลือ (139,154)          (60.3%)        14,225              4.2%            19,993                6.1%            

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 28,590              12.4%          30,631              9.0%            (9,167)                 (2.8%)           

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (872)                  (0.4%)           (2,583)               (0.8%)           380                     0.1%            

คา่ใช้จา่ยล่วงหน้าเกินปี 8,333                3.6%            -                  -             -                    -             

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (3,046)               (1.3%)           19,066              5.6%            2,093                  0.6%            

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 201,334           87.2%          (70,873)            (20.9%)        (81,753)              (24.9%)        

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย (5,058)               (2.2%)           (849)                  (0.2%)           2,853                  0.9%            

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน (5,364)               (2.3%)           (4,818)               (1.4%)           5,211                  1.6%            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย -                  -             (193)                  (0.1%)           (254)                    (0.1%)           

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก่อนภาษีเงินได้จา่ย 1,136,582        492.4%       1,265,655        372.6%       1,085,605          330.6%       

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ที่จา่ย 36,250              15.7%          31,802              9.4%            56,591                17.2%          

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (107,536)          (46.6%)        (136,483)          (40.2%)        (109,116)            (33.2%)        

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,065,296        461.5%       1,160,974        341.8%       1,033,080          314.6%       

ขาดทนุจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย  *,**

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์

     ไมมี่ตวัตน

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ก าไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการช าระ 

   คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ  

   ประกอบกิจการโทรทศัน์
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งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 1,150                0.5%            1,071                0.3%            1,195                  0.4%            

เงินสดรับ(ลกูหนี)้จากการปิดกิจการของบริษัทย่อย  *,** (26,065)            (11.3%)        22,056              6.5%            -                    -             

เงินสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์ (69,184)            (30.0%)        (44,769)            (13.1%)        (230,463)            (70.2%)        

1,580                0.7%            4,641                1.3%            177                     0.1%            

เงินสดจา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (301,415)          (130.6%)      (501,377)          (147.6%)      (386,135)            (117.6%)      

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (393,934)          (170.7%)      (518,378)          (152.6%)      (615,226)            (187.3%)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จา่ยช าระดอกเบีย้ (46,947)            (20.3%)        (29,982)            (8.8%)           (21,927)              (6.7%)           

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,125,000        920.6%       930,000           273.8%       1,150,000          350.2%       

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (2,618,000)       (1,134.2%)   (903,000)          (265.9%)      (940,000)            (286.2%)      

รับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 222,025           96.2%          -                  -             -                    -             

จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                  -             (270,000)          (79.5%)        (80,000)              (24.4%)        

จา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (16,320)            (7.1%)           (12,874)            (3.8%)           (11,800)              (3.6%)           

(207,500)          (89.9%)        (6,225)               (1.8%)           (207,500)            (63.2%)        

จา่ยเงินปันผล -                  -             (241,719)          (71.2%)        (387,873)            (118.1%)      

ส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุลดลงจากการจา่ยเงินปันผล (493)                  (0.2%)           (3)                       (0.0%)           (34)                      (0.0%)           

จา่ยเงินลดทนุส่วนได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (4,687)               (2.0%)           -                  -             -                    -             

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ 2,622                1.1%            23                      0.0%            70,049                21.3%          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (544,300)          (235.8%)      (533,780)          (157.2%)      (429,085)            (130.7%)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 127,062           55.0%          108,816           32.0%          (11,231)              (3.4%)           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นปี 103,762           45.0%          230,824           68.0%          339,640             103.4%       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 230,824           100.0%       339,640           100.0%       328,409             100.0%       

จา่ยช าระคา่ใบอนญุาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการ

   บนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการบนโทรทศัน์ระบบดิจิตอล

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ 

   และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน
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* รายการนีร้วมการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษัท อาร์เอส อนิสโตร์ มเีดีย จ ากดั สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วสิน้สดุการเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี 19 กนัยายน 

พ.ศ. 2561          

** รายการนีร้วมการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษัท บลแูฟร์ร่ี จ ากดั บริษัท เวร่ีเวลล์ จ ากดั และบริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จ ากดั ส่งผลให้บริษัทดงักล่าวสิน้สดุ

การเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายการที่มิใช่เงนิสด

53,100              -                  35,791                

ตดัจ าหนา่ยภาพยนตร์และคา่เผ่ือด้อยคา่ภาพยนตร์ 7,693                -                  -                    

-                  5,400                3,737                  

2,082                7,440                47,916                

80,386              63,452              46,909                

7,634                -                  2,670                  

-                  -                  25                        

7,805                928                   189                     

ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบญัชีของรายได้ค้างรับ -                  -                  8,632                  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบญัชีของรายได้รับล่วงหน้า -                  -                  23,682                

-                  -                  635,616             

กลบัรายการส ารองหุ้นทนุซือ้คืนจากการลดทนุ -                  -                  43,873                

กลบัรายการจากการยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตส าหรับสิทธิ

   ในการด าเนินการบนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล

ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนและ 

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

ตดัจ าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จา่ยและคา่เผ่ือภาษีเงินได้                                 

   หกั ณ ที่จา่ยที่คาดว่าจะไมไ่ด้รับคืน

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

   ในระหว่างปี

เจ้าหนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

   ภายใต้สญัญาเชา่การเงินระหว่างปี

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซือ้ที่ดิน 

   อาคารและอปุกรณ์ ในระหว่างปี

ตดัจ าหนา่ยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

เงินปันผลค้างจา่ย
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2560 2561 และ 2562 

 
 

*  อตัราการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 : ค านวณเงินปันผลจ่ายตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติอนุมตัิให้เสนอเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากก าไร

สะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมตัิ  รวมการจ่ายเงินปันผล ทัง้สิน้ใน

อตัราหุ้นละ 0.30 บาท  

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.89                  1.04                  0.90                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.55                  0.70                  0.58                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.69                  0.93                  0.86                  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.25                  7.18                  7.84                  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 58                      51                      47                      

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 9.56                  7.35                  7.43                  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38                      50                      49                      

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 9.92                  7.63                  7.62                  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 37                      48                      48                      

Cash Cycle (วัน) 59                      53                      48                      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 39.19%            42.37%            44.06%            

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.58%            14.82%            13.61%            

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 241.92%          204.75%          210.22%          

อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.43%               13.37%            10.03%            

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 27.21%            33.64%            21.40%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.14%            14.43%            13.27%            

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 103.24%          172.11%          111.22%          

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.85                  0.93                  0.97                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.01                  1.44                  0.97                  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 5.14                  8.74                  14.34                

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash basis)(เทา่) 1.30                  1.96                  1.11                  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) -                    84.31%            79.90%            

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.4501              1.7296              1.7759              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.3443              0.5337              0.3744              
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2560 2561 และ 2562 

 
 

*  อตัราการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 : ค านวณเงินปันผลจ่ายตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติอนุมตัิให้เสนอเร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากก าไร

สะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมตัิ  รวมการจ่ายเงินปันผล ทัง้สิน้ใน

อตัราหุ้นละ 0.30 บาท  

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.89                  1.04                  0.90                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.55                  0.70                  0.58                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.69                  0.93                  0.86                  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.25                  7.18                  7.84                  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 58                      51                      47                      

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 9.56                  7.35                  7.43                  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38                      50                      49                      

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 9.92                  7.63                  7.62                  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 37                      48                      48                      

Cash Cycle (วัน) 59                      53                      48                      

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 39.19%            42.37%            44.06%            

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.58%            14.82%            13.61%            

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 241.92%          204.75%          210.22%          

อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.43%               13.37%            10.03%            

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 27.21%            33.64%            21.40%            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.14%            14.43%            13.27%            

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 103.24%          172.11%          111.22%          

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.85                  0.93                  0.97                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.01                  1.44                  0.97                  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 5.14                  8.74                  14.34                

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash basis)(เทา่) 1.30                  1.96                  1.11                  

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) -                    84.31%            79.90%            

ข้อมูลต่อหุ้น

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.4501              1.7296              1.7759              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.3443              0.5337              0.3744              
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การวเิคราะห์
และค�าอธิบาย
ของฝา่ยจัดการ
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การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
 การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝา่ยจัดการในส่วนนี้ได้
จดัท�าข้ึนจากผลประกอบการรวมของบรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทในเครอื (“บรษัิทฯ”) ตามงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการแสดงภาพผลประกอบการ
โดยรวมของบรษัิทฯ ได้มีการจดัแบ่งกลุม่ธรุกิจหลกั ออกเปน็ 3 กลุม่  
ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ดังตาราง

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562 
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตลอดป ี2562 ยังคงได้รับแรง
กดดันจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงส่งผล
ตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ อาท ิปญัหาสงครามการคา้ และการ
แข็งค่าของเงินบาท ซึ่งส่งผลต่อการส่งออก การบรโิภคภาค
เอกชนที่ชะลอตัวลง จากรายได้ของครัวเรอืนและการจ้างงานที่
ปรับลดลงโดยเฉพาะภาคการผลติเพือ่สง่ออก ประกอบกบัปญัหา
หนีภ้าคครัวเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู เปน็แรงกดดนัทัง้การบรโิภค
และการใช้จ่ายของภาคเอกชนโดยรวม
 งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ส�าหรับป ี2562 สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีก�าไรสทุธิสว่นทีเ่ปน็ของบรษัิทใหญ่
จ�านวน 363.3 ลา้นบาท เทยีบกับก�าไรสุทธส่ิวนทีเ่ปน็ของบรษัิทใหญ่
ส�าหรับป ี2561 จ�านวน 516.0 ลา้นบาท ลดลง 152.7 ลา้นบาท 
หรอืลดลงร้อยละ 29.6 
 ทัง้นี ้หากหกัก�าไรพเิศษทีเ่กดิจากการปรับเปลีย่นเงือ่นไข
การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กจิการโทรทศัน์ (ใบอนุญาตฯ) กอ่นหกัภาษีจ�านวน 94.6 ลา้นบาท 
(หรอืหลังหักภาษีจ�านวน 75.7 ล้านบาท) ของปี 2561 จะท�าให้
ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานที่ไม่รวมรายการพิเศษของป ี2561 
เท่ากับ 440.3 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับก�าไรสุทธิของปี 2562 
จะเห็นวา่ลดลงเพยีง 77.0 ลา้นบาท หรอืลดลงร้อยละ 17.5

รายได้
 รายไดจ้ากการขายและบรกิารส�าหรับป ีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2562 จ�านวน 3,611.0 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปีก่อน จ�านวน 
215.5 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 5.6 แยกอธิบายตามกลุ่ม
ธุรกจิ ไดด้งันี้
รายได้ธุรกิจพาณิชย์
 รายได้ธุรกิจพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจัด
จ�าหน่ายผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิทฯ เองและสนิคา้จาก
พนัธมติร จ�าหน่ายผ่านช่องทางสื่อของบรษัิทฯ ทั้งช่อง 8 ทีวผี่าน
ดาวเทยีม วทิยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงจ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ัวประเทศ ในป ี2562 ทีผ่า่นมา บรษัิทฯ 
ไดร่้วมมอืกบัพนัธมิตรชอ่งผูน้�าทวีดีจิทิลัจ�านวน 2 ชอ่งเพือ่ขยาย
ช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และอีก 1 ช่องจะเร ิ่มด�าเนินการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ป ี2563 
 รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ในป ี2562 เท่ากับ 2,012.4 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จากปกี่อนหน้า เปน็ผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกจิไทยท่ีชะลอตวัลงทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดป ี2562 ท�าให้ผูบ้รโิภคชะลอการตัดสินใจสัง่ซือ้สินค้า ส่งผล
ตอ่รายไดร้วมของธุรกจิพาณิชย์ลดลง อย่างไรกต็าม ยังคงเห็นการ
เติบโตของรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม (Outbound Customer) 
บนฐานข้อมูลลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่ง ปัจจุบันมีมากกว่า 
1.3 ลา้นราย บรษัิทฯ ไดน้�ามาวเิคราะหแ์ละพฒันาวธิกีารน�าเสนอ
สินค้าให้ตรงกับความตอ้งการของลูกค้าแตล่ะราย รวมถึงการจัด
กจิกรรมการขายและการตลาดตลอดทัง้ป ีอาท ิ“Mid Year Super 
Sales” และ “RS Mall New Year Celebration 2020” 
เพื่อกระตุ้นการซื้อสั่งสินค้าของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : ในไตรมาส 2/2561 รวมรายการพิเศษ (ก่อนหักภาษี) เท่ากับ 94.6 ล้านบาท

ธุรกิจ ประเภท

• ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
- ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว : แบรนด์ “มาจีค”
- ผลติภณัฑ์ดแูลเสน้ผม : แบรนด ์“รไีวฟ”์
- ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร : แบรนด์ 
“เอส.โอ.เอ็ม.”
• ผลิตภัณฑ์เคร ื่องใช้ส่วนตัวและ
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรอืน
• เคร ื่องประดับ และอื่นๆ

ธุรกิจดิจิทัล จัดเก็บลิขสิทธิ์
บรหิารศิลปิน จัดคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ธุรกิจสื่อวทิยุ “COOLfahrenheit” 

“ช่อง 8”  
“สบายดีทีว”ี

“ช่อง 2”  
“SATV”

(เดมิ “Series Channel”)

1) ธุรกิจพาณิชย์ 

3) ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

2) ธุรกิจสื่อ

 รายได้ ธุรกิจพาณิชย์โดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทีช่ะลอตัวลง ส่งผลให้ผู้บรโิภคชะลอ
การตดัสนิใจในการสัง่ซือ้สนิค้า แตร่ายไดยั้งคงเตบิโตจากสว่นของ
ลูกค้าเดิมที่อยู่ในระบบ (Outbound Customer) ส่วนรายได้
จากธุรกิจสื่อลดลงตามสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมที่ไม่เติบโต 
อยา่งไรกต็าม ธุรกจิเพลงและการจดัคอนเสร์ิต ท�ารายไดเ้พิม่สงูขึน้
ในไตรมาส 3 และ 4 รวมถึงอัตราก�าไรขั้นต้นของบรษัิทฯ เพิ่ม
สูงขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 44.1 เทียบกับร้อยละ 42.4 ในปี 2561 
เปน็ผลจากธุรกิจเพลงและอืน่ๆ มอัีตราการท�าก�าไรสูงขึน้ รวมถงึ
ชอ่ง 8 ไดรั้บประโยชนจ์ากต้นทุนใบอนุญาตฯ ลดลงทั้งจ�านวน
จากค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ที ่4/2562 
เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2562 ซึ่งให้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตฯ 2 งวดสุดท้าย

 

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายและบรกิาร
     • ธุรกิจพาณิชย์
     • ธุรกิจสื่อ
     • ธุรกิจเพลงและอื่นๆ
ต้นทุนขายและบรกิาร

3,826.7
2,126.8
1,344.7

355.2
2,205.3

100.0%
55.6%
35.1%

9.3%
57.6%

3,611.1
2,012.4
1,069.2

529.5
2,020.0

-215.5
-114.4
-275.4
174.3

-185.3

100.0%
55.7%
29.6%
14.7%
55.9%

-5.6%
-5.4%

-20.5%
49.1%
-8.4%

ปี 2561

จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละร้อยละ (y-y)

ปี 2562 เปลี่ยนแปลง
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รายได้ธุรกิจสื่อ
 รายได้ธุรกิจสื่อของบรษัิทฯ เท่ากับ 1,069.2 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 20.5 จากป ี2561 ที ่1,344.7 ลา้นบาท เปน็ผลมาจาก
การลดลงของรายไดธ้รุกจิสือ่โทรทศันต์ามสภาวะการแขง่ขนัทีส่งู
เปน็หลัก

 รายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
 ภาพรวมธรุกจิสือ่โทรทศันท์ัง้อตุสาหกรรมส�าหรับป ี2562 
งบการใชโ้ฆษณา (ADEX) ผา่นสือ่โทรทัศน์ในระบบดิจทัิลจากผลการ
ส�ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) 
ทรงตัวจากปีก่อนที่ระดับ 68,000 ล้านบาท และจ�านวนผู้ชม
โทรทัศน์ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงท่ีร้อยละ 8.9 ณ เดือนธันวาคม 
ปี 2562 เทียบกับร้อยละ 9.3 ณ เดือนธันวาคม ปี 2561 (จาก
จ�านวนประชากร 65 ล้านคน) อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขัน
ที่รุนแรงด้านราคาในอุตสาหกรรมเนื่องมาจากเม็ดเงินโฆษณา
อันจ�ากัด ท�าให้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของบรษัิทฯ หรอื 
“ช่อง 8” มีผลประกอบการลดลง  
 ทัง้นี ้เรตติง้ของชอ่ง 8 ปรับตัวดขีึน้ตอ่เนือ่งตลอดชว่ง
คร ึง่ปหีลงัของป ี2562 โดยเรตติง้เฉลีย่ของเดอืนธนัวาคม ป ี2562 
ในกลุม่อายุ 15+ และ 18 ชัว่โมงอยูที่ร้่อยละ 3.8 เทียบกับร้อยละ 
3.2 ณ เดอืนมถินุายน ป ี2562 จากรายการหลักโดยรวมทีไ่ดรั้บ
ความนยิมเพิม่ขึน้ ทัง้ละครไทยจ�านวน 10 เร ือ่ง ซรีสีไ์ทย “เดอะซรีสี์ 
รักลวงหลอน” จ�านวน 4 ตอนจบ และกลุม่กฬีามวยทัง้ “8 มวยไทย
ซุปเปอร์แชมป”์ และเพิ่มรายการมวยวนัเสาร์ชื่อ “มวยฮาร์ดคอร์ 
มวยพันธุ์ดุ”  
 นอกจากน้ี จากการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพของ
ทั้งกลุ่มบรษัิทฯ ท�าให้สามารถบรหิารส่ือทั้งหมดในมือได้เต็ม
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 โดยน�ามาโฆษณาและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
ของธุรกิจพาณิชย์ของกลุ่มบรษัิทฯ เองให้มีอัตราการเติบโตเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 รายได้ธุรกิจสื่อวทิยุ
 แม้วา่อตุสาหกรรมสือ่วทิยจุะมแีนวโนม้หดตวัลง แตจ่ากการ
ควบคมุตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ และการสร้างรายไดจ้ากการออกแบบ
แพ็คเกจบนทุกแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
รวมถงึคลืน่ “COOLfahrenheit” ท่ียงัคงไดรั้บความนิยมอยูใ่น
อนัดบั 1 ของกลุม่ Easy Listening และการจดักจิกรรมส�าหรับ
ผูฟ้งัทีย่งัคงได้รับความนิยมอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิ“COOL Outing” 
"อิง๊ค ์Eat All Around” และ “COOL Music Fest” ท�าใหธ้รุกิจ
สื่อวทิยุยังมีประสิทธิภาพในการท�าก�าไรได้ดี 

รายได้ธุรกิจเพลงและอื่นๆ
 รายได้หลักของธุรกิจเพลง ยังคงมาจากรายได้ที่ได้รับ
จากการฟงัผ่านออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น การปิดการขายแบบเหมากับ
พันธมิตรรายใหญ่เพิ่มขึ้นทั้งจาก Facebook, Joox และ AIS 
รวมถึงการปรับกลยทุธก์ารด�าเนนิงานแบบ Music Marketing 
ท�าใหก้ารบรหิารตน้ทนุมีประสทิธภิาพ และสามารถสร้างรายไดเ้พิม่ขึน้
จากการที่ศิลปินสามารถวางแผนการสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง
 นอกจากนี ้การจดักจิกรรมทางการตลาดและคอนเสร์ิต 
ยังเปน็การส่งเสรมิรายได้และก�าไรให้กับบรษัิทฯ อีกทางหนึ่ง ซึ่ง
ในไตรมาส 3 และ 4 ของป ี2562 บรษัิทฯ มีรายไดร้วม 89.6 ลา้นบาท 
จากการจัดคอนเสิร์ต “Raptor Evolution 25 ปี ไม่มีเกรงใจ” 

และ “D2B Infinity Concert 2019” เข้ามาสนับสนุนรายได้
ส�าหรับธรุกจิเพลงและอ่ืนๆ เพิม่ขึน้ สง่ผลใหใ้นป ี2562 นัน้ รายได้
จากธุรกิจเพลงและอื่นๆ อยู่ที่ 529.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
49.1 จาก 355.2 ล้านบาทในป ี2561

ต้นทุนขายและบรกิาร
 ตน้ทนุขายและบรกิารในป ี2562 จ�านวน 2,020.0 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้า ซ่ึงอยู่ที่ 2,205.3 ล้านบาท โดยลดลง 
185.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.4 ตามรายได้ที่ลดลงของธุรกิจ
พาณิชย์ การควบคุมต้นทุนของธุรกิจสื่อ และต้นทุนใบอนุญาตฯ 
ของช่อง 8 ที่ลดลงจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 งวดสุดท้าย  

ก�าไรขั้นต้น
 บรษัิทฯ มกี�าไรขัน้ตน้ในป ี2562 รวมอยูท่ี ่1,591.2 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 1.9 จากป ี2561 ที ่1,621.4 ล้านบาท อย่างไรกต็าม 
อัตราก�าไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 44.1 เทียบกับร้อยละ 
42.4 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากธุรกิจเพลงและอื่นๆ มีอัตราการ
ท�าก�าไรสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และต้นทุนทางการเงิน 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2562 จ�านวน 
1,099.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี2561 จ�านวน 45.4 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซ้ือ
สือ่ภายนอกตามการขยายช่องทางการขายส�าหรับธุรกิจพาณิชย์ 
สัดส่วนพนกังานขาย Outbound ทีเ่พิม่ขึน้ และค่าใชจ่้ายจากเงิน
ชดเชยส�าหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 20.1 ล้านบาทตาม
ประกาศเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์เงินชดเชยส�าหรับพนักงาน

 ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ�านวน 34.6 ล้านบาท 
ลดลง 33.7 ล้านบาท คดิเปน็ลดลงร้อยละ 49.3 ตามการลดลง
ของดอกเบีย้จา่ยธนาคารส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว และจากดอกเบี้ย
ในอนาคตส�าหรับใบอนุญาตฯ ซึ่งลดลงทั้งจ�านวน

ก�าไรสุทธิ
 ก�าไรสทุธสิว่นทีเ่ปน็ของบรษัิทใหญใ่นป ี2562 จ�านวน 
363.3 ล้านบาท เทียบกับก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่
ส�าหรับปี 2561 จ�านวน 516.0 ล้านบาท ลดลง 152.7 ล้านบาท 
หรอืลดลงร้อยละ 29.6 อยา่งไรกต็าม หากหกัก�าไรพเิศษทีเ่กดิจาก
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ก่อน
หกัภาษีจ�านวน 94.6 ลา้นบาท (หรอืหลงัหกัภาษีจ�านวน 75.7 ลา้นบาท) 
ของป ี2561 จะท�าใหก้�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงานทีไ่มร่วมรายการ
พเิศษของป ี2561 เทา่กับ 440.3 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกับก�าไร
สทุธขิองป ี2562 จะเหน็วา่ลดลงเพยีง 77.0 ลา้นบาท หรอืลดลง
ร้อยละ 17.5

สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีสินทรัพย์
รวมทั้ง ส้ิน 3,406.8 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวยีน 
ร้อยละ 33.6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ร้อยละ 66.4  
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หน่วย : ล้านบาท

 

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน :

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.6 8.3%

8.7 0.2%

284.8 7.0%

553.2 13.6%

1,186.3 29.1%

284.8

331.5 8.1%

1,395.7 34.3%

2,887.0 70.9%

439.7 10.8%

720.1 17.7%

4,073.3 100.0%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น (สุทธิ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน :

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (สุทธิ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (สุทธิ)

รวม

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)

รวม

รวม

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

(y-y)

(y-y)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

328.4 9.6% -11.2 -3.3%

13.3 0.4% 4.6 52.9%

258.8 7.6% -26.0 -9.1%

544.8 16.0% -8.4 -1.5%

1,145.3 33.6% -41.0 -3.5%

503.8 14.8% 172.3 52.0%

670.7 19.7% -725.0 -51.9%

505.0

-42.4

100.0%

-8.4%

462.6 91.6%

324.3 64.2%

415.9

-7.2

100.0%

-1.7%

-89.1

-35.2

-17.6%

-83.0%

408.7 98.3% -53.9 -11.7%

250.0 60.1% -74.3 -22.9%

2,261.5 66.4% -625.5 -21.7%

384.2 11.3% -55.5 -12.6%

702.8 20.6% -17.3 -2.4%

3,406.8 100.0% -666.5 -16.4%

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 สนิทรัพยห์ลกัประกอบดว้ย 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 20.6 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) ร้อยละ 19.7 ลูกหนี้
การค้าและลูกหนีอ้ืน่ (สทุธ)ิ ร้อยละ 16.0 อาคารและอุปกรณ ์(สุทธ)ิ 
ร้อยละ 14.8  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 9.6 
และสนิคา้คงเหลือ (สุทธิ) ร้อยละ 7.6  
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 
3,406.8 ลา้นบาท ลดลงจากปกีอ่น 666.5 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 
16.4 สาเหตุหลักมาจากการการลดลงของค่าใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทัศน์ จ�านวน 725.0 ลา้นบาท 
หรอืลดลงร้อยละ 51.9 จากค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 ซึ่งให้
ยกเวน้ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตฯ 2 งวดสดุท้าย  ในขณะทีอ่าคาร
และอปุกรณ ์(สทุธ)ิ เพิม่ขึน้ 172.3 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 52.0 จาก
งบลงทนุในการขยายคอลเซน็เตอร์ คลงัสนิคา้ อุปกรณ์ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ และที่ท�าการบรษัิทฯแห่งใหม่

คุณภาพของสินทรัพย์
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น (สุทธิ) 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ :

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  สนิค้าคงเหลอืประกอบดว้ย 
สินค้าส�าเร็จรูปประเภทสินค้าอุปโภคบรโิภคร้อยละ 96.7 งาน
ระหว่างท�าประเภทรายการโทรทัศน์ งานคอนเสิร์ตและกิจกรรม
การตลาด และอื่นๆ ร้อยละ 3.3 รวมมูลค่าสุทธิ 258.8 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 26.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.1 โดยในปีนี้ 
บรษัิทฯ บนัทกึคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัเพิม่ขึน้จากปกีอ่นส�าหรับสนิคา้
ที่ค้างสต๊อกเปน็เวลานานตามนโยบายที่ก�าหนดให้มีการทบทวน
มูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม�่าเสมอในทุกงวดบัญชีเพื่อให้มูลค่า
สินค้าคงเหลอืทีแ่สดงในงบการเงนิไมต่�า่กวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ 
ท�าใหป้นีีม้สีดัสว่นคา่เผือ่สนิคา้ล้าสมยัคดิเปน็ร้อยละ 11.5 เพิม่ขึน้
จากปกีอ่นทีร้่อยละ 8.8 อย่างไรกด็ ีสินค้าค้างสตอ๊กเหล่านี ้บรษัิทฯ 
ยังคงมีแผนการท�าโปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ระบายสินค้าออกจากสต๊อกได้ทั้งหมด

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ :

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.35 7.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยรวม (วนั) 50 49

ปี 2561 ปี 2562

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ :

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีลูกหนี้การค้า 
– กจิการอืน่ (สทุธ)ิ 408.7 ลา้นบาท ลดลงจากปกีอ่น 53.9 ลา้นบาท 
คิดเปน็ร้อยละ 11.7 มาจากการลดลงของลูกหนี้จากกลุ่มธุรกิจ
สื่อซึ่งผันแปรตามรายได้ที่ลดลง ในระหว่างปี บรษัิทฯได้ตัด
จ�าหน่ายลูกหนี้ที่บรษัิทด�าเนินการฟ้องร้องและคดีถึงท่ีสุดแล้ว
เปน็หนีสู้ญทางภาษี ซ่ึงลูกหนี้ดังกล่าวถูกบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญแล้วตามนโยบายของบรษัิทฯ ท�าให้ในปีนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสญู ลดลงจากปกีอ่น 35.2 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 83.0 ทัง้นี ้บรษัิทฯ 
มนีโยบายในการพจิารณาและทบทวนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูอยา่ง
สม�่าเสมอ เพือ่ใหม้ลูหนีท้ีค่งเหลือในงบการเงินสะทอ้นมูลค่าทีค่าดวา่
จะไดรั้บจรงิ

 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงอายุของลูกหนี้จะเห็นว่า 
กวา่ร้อยละ 90 ของลูกหนี ้มอีายุค้างช�าระไมเ่กิน 3 เดอืน ซึง่เปน็ไปตาม
นโยบายการใหเ้ครดติกบัลกูคา้เฉลีย่ที ่2-3 เดอืน ส�าหรับธรุกจิสือ่
และอืน่ๆ ยกเวน้ ธรุกจิพาณิชย ์ซึง่สว่นใหญม่ลีกัษณะเปน็การรับ
เงินสดหรอืมเีครดติไมเ่กนิ 1 เดอืน ท�าให้ภาพรวมระยะเวลาในการ
เรยีกเกบ็หนีเ้ฉลีย่ของบรษัิทอยูท่ี ่47 วนั ในป ี2562 ซึง่ใกล้เคยีง
กับป ี2561 ที่ 51 วนั  

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.18 7.84

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั) 51 47

ปี 2561 ปี 2562

 

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561 ปี 2562

จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ (y-y)

เปลี่ยนแปลง

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
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 ตามค�าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่4/2562 
เร ือ่งมาตรการแก้ไขปญัหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคม  เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2562 ทีก่�าหนดให้ส�านักงาน 
กสทช. พจิารณาก�าหนดการทดแทน ชดใช ้หรอื จา่ยคา่ตอบแทน
ให้กับผู้ถูกเรยีกคืนคลื่นความถี่ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องช�าระ 2 งวดสุดท้าย เปน็ผลให้ใบ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิ 1,394.7 ล้านบาท ปรับลดลง
จากปกี่อน 635.6 ล้านบาท หรอืร้อยละ 31.3  ค่าตัดจ�าหน่ายป ี
2562 จ�านวน 89.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 45.9 ล้านบาท 
(ป ี2561 : 135.3 ลา้นบาท)  สง่ผลใหย้อดคงเหลือสุทธขิองมลูค่า
ใบอนุญาตฯ หลังหกัคา่ตัดจ�าหนา่ยเทา่กบั 670.7 ลา้นบาท ลดลง
จากปกี่อน 725.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 51.9

 นอกจากนี้ บรษัิทฯได้จัดท�าประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตเปน็ประจ�าทุกๆป ีเพือ่ประเมินการดอ้ยค่าของการใช้ใบ
อนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ
ไดท้ดสอบการดอ้ยคา่แลว้พบวา่มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคืนมมูีลค่า
สูงกวา่มูลค่าตามบัญชีสุทธิ จึงไม่มีการด้อยค่าของใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

 

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561 ปี 2562

จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ (y-y)

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

 

หน่วย : ล้านบาท

 

หน่วย : ล้านบาท

2,401.0

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

จ�านวน

จ�านวน จ�านวน

จ�านวน จ�านวน

จ�านวน

ร้อยละ ร้อยละ (y-y)

(y-y)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

-721.3 -30.0%

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 
ประกอบดว้ย ลขิสทิธิล์ะคร ร้อยละ 78.7 ลขิสทิธิเ์พลง โปรแกรม
คอมพวิเตอร์และอืน่ๆ ร้อยละ 21.3 รวมมูลคา่สทุธ ิ702.8 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 17.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.4 จากการลด
ลงของลิขสิทธิ์เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯมค่ีาเผือ่การดอ้ยคา่
จ�านวน 368.7 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.1 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 2.2 มาจากการบันทึกค่าเผื่อด้อยค่าของลิขสิทธิ์เพลงที่
มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน บรษัิทฯ จึงไม่มีการตัด
จ�าหนา่ยแตใ่ชว้ธิกีารทดสอบการดอ้ยคา่แทน อยา่งไรกด็ ีบรษัิทฯ 
มีนโยบายในการทบทวนการด้อยค่าส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ทุกประเภทอย่างสม�่าเสมอในทุกรอบบัญชีเพื่อให้มูลค่าสินทรัพย์
ไมม่ตีวัตนทีแ่สดงในงบการเงนิไม่ต�า่กวา่มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคืน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีหนี้สินรวม 
1,679.7 ล้านบาท ลดลงจากปก่ีอน 721.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
30.0  มาจากใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์
ลดลงทั้งจ�านวน 830.6 ล้านบาท จากค�าสั่ง คสช.ที่ 4/2562 ที่
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 2 งวดสุดท้าย หนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 121.7 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเปน็หลัก

 บรษัิทฯ มสีว่นของผูเ้ปน็เจา้ของของบรษัิทใหญ ่ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 1,724.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่น 
53.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 จากการเพิ่มขึ้นของผลก�าไร
ระหวา่งงวด 345.6 ล้านบาท และการได้รับเงินเพิ่มทุนจากที่มีผู้
มาใชส้ทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธ ิ“RS-W3” จ�านวน 70.0 ลา้นบาท  
ในขณะที่มีการจ่ายเงินปนัผลระหวา่งงวด 387.9 ล้านบาท

 ในป ี2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น 0.97 เท่า 

1,671.2

1.44

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
ของบรษัิทใหญ่

อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

53.7 3.2%

ลดลงจากป ี2561 ทีม่อัีตราส่วน 1.44 เทา่ จากหนีส้นิรวมลดลง
จากค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เปน็หลัก

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มเีงินสดและรายการ
เทยีบเทา่เงินสด 328.4 ล้านบาท ในระหว่างปีมีกระแสเงินสด
ใชไ้ปสทุธ ิ11.2 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 615.2 ลา้นบาท 
เพือ่ลงทนุในคอนเทนตล์ะครและซีรสีส์�าหรับสือ่โทรทัศน ์และลงทุน
ในอปุกรณ์และระบบคอลเซ็นเตอร์ คลังสินค้า อปุกรณอ์อกอากาศ
สถานโีทรทศัน ์และทีท่�าการบรษัิทฯแหง่ใหม ่นอกจากนี ้มเีงนิสด
สทุธใิชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 429.1 ลา้นบาท มาจากการจา่ยเงนิ 
ปนัผล การจ่ายช�าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กจิการโทรทศัน ์และการจ่ายช�าระคืนเงินกูยื้มระยะยาวตามก�าหนด 
ในขณะที่ ในระหว่างปีบรษัิทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562

ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน ์(สทุธ)ิ โครงสร้างเงินทุน

หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนีสิ้นตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 1,033.1 ล้านบาท มาจากการเงินสดรับ
จากการขายสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์เปน็หลัก

อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�าคัญ

 ภาพรวมป ี2562 บรษัิทฯ มีสภาพคลอ่งลดลงจากปก่ีอน
เลก็น้อย เนื่องจากในระหว่างปีบรษัิทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เพื่อการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ดี การบรหิารเงินทุน 
หมุนเวยีนของบรษัิทฯ มีประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยในปนีีว้งจรเงนิสด
ของบรษัิทฯ อยู่ที่ 48 วนั ลดลงจากปกี่อนที่ 53 วนั 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรอื
ฐานะการเงินในอนาคต
 อาร์เอสมุง่ด�าเนินธรุกจิในรูปแบบ Entertainmerce เขา้สู่
ธุรกจิพาณชิย์อยา่งเตม็ตวั มีรูปแบบความบนัเทิง การน�าเสนอสนิคา้
ทีแ่ตกตา่ง มกีลุม่ลกูค้าครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มทัง้สือ่โทรทัศน์ 
วทิยุ ออนไลน์ และออนกราวด์ คือ การจัดอีเว้นท์และคอนเสิร์ต
เขา้ถงึลกูคา้ทัว่ประเทศ นอกจากการน�าเสนอแบรนด ์“อาร์เอส มอลล์ 
(RS Mall)” บนทกุช่องทางพร้อมกบัการเจรจาหาพนัธมติรชอ่งทาง 
การโฆษณาและจ�าหน่ายสินค้าใหม่แล้วนั้น ในปี 2563 จะเป็นปี
ที่มุ่งเน้นการท�าช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้บรโิภคในปัจจุบัน ภายใต้แบรนด์ “COOL Shop” โดย
เร ิ่มพัฒนาจาก Application “Coolism” ท่ีมีจ�านวนผู้ฟงักว่า 
2 ล้านรายต่อเดือน รวมถึงการน�าซอฟท์แวร์เข้ามาวเิคราะห์ทั้ง
ข้อมูลลูกค้าของธุรกิจพาณิชย์ที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบันกว่า 
1.3 ลา้นราย และพฒันาระบบเทเลมาร์เกต็ติง้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิการ
ซือ้ซ�า้ และพฒันาผลติภณัฑใ์ห้มีความหลากหลาย โดยในป ี2563 นี้ 
นอกเหนอืจากการน�าเสนอผลติภณัฑส์ูต่ลาดอปุโภคบรโิภคแล้วนัน้ 
บรษัิทฯ ยังขยายสูก่ารน�าเสนอบรกิารต่างๆ เชน่ ท่องเทีย่ว อีกดว้ย 

 ส�าหรับสถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ 
ก็ดูช่อง 8 กดเลข 27” นอกจากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ลดต้นทุนใบอนุญาตฯ ทั้งจ�านวนแล้วนั้น บรษัิทฯ จะได้รับการ
สนับสนุนค่าบรกิารโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
(Multiplexer หรอื MUX) เต็มจ�านวนตั้งแต่เดือนมิถุนายน
เป็นต้นไป ในส่วนของรายการของช่อง 8 น�าเสนอทั้งละคร และ
ซีรสี์ไทย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีฐานผู้ชมที่หลากหลายขึ้น
ต่อเนื่องมาจากป ี2562 อีกทั้งรายการมวย “Thai Fight” ที่จะ
เขา้มาสนบัสนนุใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายของชอ่งมวยอันดบั 1 รวมถึง
รายการข่าวและวาไรตี้ที่จะท�าให้ช่อง 8 มีความหลากหลายของ
รายการ และยังเปน็ช่องทางส�าคญัส�าหรับธรุกจิพาณชิยข์องบรษัิทฯ

 จากความส�าเร็จเปน็อยา่งสงูจากป ี2562 นัน้ ในป ี2563 
บรษัิทฯ วางแผนจัดคอนเสิร์ตทั้งสิ้น 5 คอนเสิร์ตหลัก คาดวา่จะ
เป็นส่วนส�าคัญที่สร้างทั้งรายได้และก�าไรให้บรษัิทฯ ตลอดทั้งปี

ปี 2561 ปี 2562
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งบการเงิน
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รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบรษัิท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขา้พเจ้าเหน็วา่ งบการเงินรวมของบรษัิท อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน) 
(“บรษัิท”) และบรษัิทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะ
กจิการของบรษัิทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกจิการและฐานะ
การเงินเฉพาะกจิการของบรษัิท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ 
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการส�าหรับปสีิน้สดุ
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 • งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
   เฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 • งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปสีิ้นสุดวนัเดียวกัน 

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ 
   กิจการส�าหรับปสีิ้นสุดวนัเดียวกัน

 • งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ 
   ส�าหรับปสีิ้นสุดวนัเดียวกัน และ

 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
   เฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ 
     บัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของความรับผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบรษัิทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวชิาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

เร ื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เร ื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร ื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุด
ตามดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้น�าเร ื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�าหรับเร ื่องเหล่านี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหนา้ 169 ถงึ 232 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหนา้ 169 ถงึ 232 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้



166

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหนา้ 169 ถงึ 232 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

60 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 

 งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  4.00  4.25 
 

ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 316,085,000 396,085,000 316,085,000 396,085,000 

 316,085,000 396,085,000 316,085,000 396,085,000 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 

มลูค่ายุตธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีอ่ตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.25 ต่อปี) 

และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิตน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สรุปไดด้งันี้  
 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสดุ   บาท  บาท 
    

ครบก าหนดช าระภายในไมเ่กนิ 1 ปี  80,000,000 80,000,000 

ครบก าหนดช าระเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี  236,085,000 316,085,000 

  316,085,000 396,085,000 

 

23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ     

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 163,964,704 99,545,179 105,976,538 78,422,968 
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