บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

1.

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ปจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยในนามของกลุมอาร เอส บริษทั ฯประเมินวามีความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
และอาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจดังนี้
1.1

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย
∏

การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ

จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจกวา 25 ปที่ผานมาบริษัทฯประเมินวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจที่มีตอการประกอบธุรกิจเพลงซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯนั้น มีอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสินคาเพื่อความบันเทิง
เปนสินคาที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง ชวยใหความเพลิดเพลินและผอนคลายและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับรายได
หรือแมแตธุรกิจภาพยนตรก็ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับต่ าํ ดวยเหตุผลเดียวกัน
∏

การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน และหนวยงานกํากับดูแล

ธุรกิจวิทยุซึ่งเปนธุรกิจรองของบริษัทฯอาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีของธุรกิจสื่อ อันเปนผลจากรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 มาตรา 40 ทีก่ าํ หนดใหมคี ณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
หรือกสช.ซึ่งเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน โดยใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การเปลี่ยนองคกรกํากับธุรกิจสื่อพรอมการเปดเสรีธุรกิจสื่อ อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงทางธุรกิจตอผูประกอบการกิจการสื่อรายปจจุบัน ทั้งในดานความเปนไปไดในการแกไขออกกฎระเบียบควบคุมใหมที่
อาจมีผลเขมงวดการประกอบธุรกิจสือ่ มากขึน้ รวมถึงการทบทวนการจัดสรรสัมปทานคลืน่ วิทยุใหม ทําใหอาจมีผูประกอบราย
ใหมเขามาในธุรกิจหลังการเปดเสรี ทัง้ นีผ้ ปู ระกอบการรายใดทีม่ ศี กั ยภาพทางธุรกิจยอมที่จะไดเปรียบในเชิงธุรกิจ
บริษัทฯไดประเมินความเสี่ยงดังกลาวแลวและมีความเชื่อมั่นวาบริ ษัทฯมีศักยภาพและความพรอมในทุกดาน
รวมทัง้ ประสบการณอันยาวนานในการประกอบธุรกิจและความพรอมดานฐานะการเงิน ซึง่ ทําใหบริษทั ฯมีความสามารถและมี
ความไดเปรียบในดานการแขงขันและมีความพรอมที่จะเขารวมประมูลสัมปทานสถานีวิทยุเพื่อตอเนื่องการประกอบกิจการ
สถานีวิทยุในปจจุบนั
1.2

ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
∏

การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์

ปญหาการแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เทปผี ซีดีเถื่อนเปนปญหาสําคัญที่บั่นทอนการเติบโตของธุรกิจ
เพลงมาโดยตลอด ผูผ ลิตผลงานเพลงไมสามารถเก็บรายไดหรือคาตอบแทนผลงานไดครบตามปริมาณการบริโภคจริง ปจจุบัน
ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งผูประกอบการ เจาของผลงาน ศิลปน และภาครัฐบาล ไดใหความสําคัญและรวมมือกันผลักดันกระตุนเชิญ
ชวนใหผบู ริโภค หันมานิยมเลือกซื้อสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและลดเลิกสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางดานผูประกอบการได
ดําเนินนโยบายปรับลดราคาสินคาสื่อบันเทิงลง เพื่อลดความความแตกตางดานราคาเมื่อเทียบกับราคาสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
เปนการลดแรงจูงใจไดทางหนึง่ ทางดานภาครัฐบาลไดเรงแกปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเพิ่มความเขมงวดในการจับกุมผู
ประพฤติผิดกฎหมายลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้น เปนผลใหสินคาละเมิดลิขสิทธิ์มีแนวโนมลดลง และอีกนโยบายทีเ่ ปนรูปธรรมอยางยิง่
คือการสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดเก็บคาลิขสิทธิค์ าราโอเกะซึง่ สง ผลดีตอการขยายตัวของภาคธุรกิจและการเติบโตของ
บริษัทผูประกอบการอยางเปนนัยสําคัญ
∏

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค

บริษทั ฯตระหนักดีวา ในการประกอบธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ่ โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพและภาพยนตรนั้น บริษทั ฯตอง
เผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา ไมวาจะเปนแนวเพลงที่เปลี่ยนไปตามกระแสนิยม
จากตางประเทศ ความนิยมในศิลปน นักรอง นักแสดง พิธกี รรายการโทรทัศน ผูจ ดั รายการวิทยุหรือดีเจ และเนื้อเรื่องบทละคร
แนวของภาพยนตร การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมความชอบในสื่อนั้นๆลวนกอใหเกิดความไม แนนอนทางธุรกิจที่ยากจะควบคุม
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ไดทั้งหมด แตดวยประสบการณอันยาวนานกวา 25 ปในวงการบันเทิง ทําใหผบู ริหารของบริษทั ฯมีความชํานาญในการประเมิน
และคาดการณตลาด
ประกอบกับบริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยตลาดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ ริโภค
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการประเมินสถานการณตลาดซึ่ งสงผลใหการสรางสรรค
การพัฒนาและผลิตผลงานเพลง ละครและรายการโทรทัศน รวมทั้งผลงานภาพยนตร จะไดรับความนิยมในระดับที่นาพอใจ
1.3

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
∏

สัญญาสัมปทานสถานีวิทยุมีกําหนดหมดอายุ

ปจจุบันบริษัทฯทําสัญญาเชาคลื่นวิทยุเพื่อประกอบกิจการสถานีวิทยุรวม 2 คลื่นคือคลื่น 88.5 MHz และคลื่น
98.0 MHz มีลักษณะสัญญาเชาดําเนินการระยะสั้นและตองมีการตออายุทุกป ทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงในการตออายุสัญญา
สัมปทานเมือ่ หมดสัญญา และดวยความสัมพันธที่ดีตลอดมา บริษทั ฯสามารถตออายุสัญญาเชาคลืน่ วิทยุทง้ั 2 คลื่นดังกลาวได
ทุกป ประกอบกับการวางแผนและการดําเนินธุรกิจที่ดีตลอดมา ทําใหปจ จุบนั คลืน่ 88.5 MHz และคลื่น 98.0 MHz ไดรบั ความ
นิยมและมีฐานผูฟงรายการประจําเพิ่มขึ้นจากอดีตเปนลําดับ
บริษัทฯเชื่อมั่นวาบริษัทฯจะมีโอกาสคอนขางสูงในการไดรับ
พิจารณาตออายุสัญญาสัมปทานเมื่อครบอายุดังเชนในอดีต
∏

การพึ่งพิงผูบริหาร

เนื่องดวยธุรกิจของกลุมอาร เอส เติบโตและประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้ดวยวิสัยทัศนของครอบครั วเชษฐ
โชติศกั ดิ์ โดยมีนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์และนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกําลังสําคัญ แตดวยการเล็งเห็นความสําคัญของ
การเติบโตของกิจการและความคลองตัวในการบริหารงาน กลุม อาร เอสไดเปลีย่ นรูปแบบการบริหารเปนการกระจายอํานาจ
ออกจากสวนกลาง (Decentralization) โดยปรับโครงสรางองคกรแยกกิจการออกเปนบริษัท และหนวยธุรกิจ (Business Unit)
และใหอํานาจกรรมการผูจ ดั การและทีมงานบริหารของแตละบริษทั ดําเนิ นงานอยางเปนอิสระ ทําใหความเสี่ยงจากการพึง่ พิง
ครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์เริ่มลดลง
ในฐานะของกลุมผูถือหุนรายใหญและกลุมผูกอตัง้ กิจการอาร เอส ครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์มีเปาหมายและความ
มุง มัน่ ทีส่ รางและขยายงานเขาสูธ ุรกิจบันเทิงแขนงอืน่ ๆเพือ่ ให บริษัทฯเติบโตและมีมูลคากิจการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไปใน
อนาคตและมีความตั้งใจวาจะยังคงเปนผูถือหุนใหญในกิจการตอไป
∏

การยายคายของศิลปนและทีมงานผลิต

ตลอดการดําเนินธุรกิจดวยระยะเวลากวา 25 ปของกลุมอาร เอส บริษัทฯและผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ
กับเรือ่ งการดูแลบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ทําใหที่ผานมาบริษัทฯมีความเสี่ยงจากเรื่องดังกลาวนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ
และผูบริหารระดับสูงตระหนักดีวาในการดําเนินธุรกิจบันเทิงนั้น คนเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจเติบโตและกาวหนา
อยางมั่นคง การดูแลการเติบโตและผลตอบแทนของศิลปนและทีมงานเปนเรื่องที่ผูบริหารไดมีการวางแผนและทบทวนอยาง
สม่าํ เสมอ เพื่อใหทุกคนเกิดความพอใจรักที่จะเติบโตไปกับองคกร รวมทัง้ รูปแบบการทํางานทีใ่ กลชดิ กอใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรที่อบอุนและเปนกันเอง เหมาะสมและสอดคลองกับทัศนคติของคนทํางานในวงการบันเทิง ทีพ่ ิจารณาความชอบพอและ
ความสบายใจในการทํางานเปนปจจัยหลัก ดวยความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมองคกรในลักษณะนี้ ทําใหศิลปนและทีมงาน
ในแตละสายงานทุมเทในการทํางานรวมกันอยางมีความสุขและมุงมั่นที่จะสรางสรรคผลงานใหกับบริษทั ฯตอไป
บริษทั ฯมีความเชือ่ มัน่ วาจะสามารถบริหารความเสี่ยงดังกลาวไดอย างมีประสิทธิภาพและไมกอ ใหเกิดความ
เสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
1.4

ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กลุมเชษฐโชติศักดิ์ จะถือหุนในบริษัทประมาณรอยละ 54.26
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงทําใหกลุมเชษฐโชติศกั ดิ์ สามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ไดเกือบ
ทัง้ หมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ งใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถอื หุน ยกเวนเรือ่ ง
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ที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุม ดังนั้นผูถอื หุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส และในกรณีการเขาทํา
รายการที่เกีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง บุคคล
ดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาบริษัทฯจะบริหารงานดวย
ความชัดเจนและความโปรงใส
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