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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

ความเปนมาของธุรกิจในกลุมอาร เอส 

กิจการเพลงของกลุมอาร เอส (คายเพลงอาร เอส) เริ่มตนขึ้นตั้งแตป 2519 ภายใตการนําของนายเกรียงไกร เชษฐ
โชติศกัดิ์ เปนที่รูจักในนามหางโรส ซาวด (Rose Sound) ในสมัยนั้น ตอมาในป 2535 ไดทําการจดทะเบียนบริษัท อาร.เอส. 
โปรโมชั่น (1992) จํากัด และทําการแปรสภาพเปน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2546 
เตรียมพรอมเพ่ือการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนท่ัวไปและนําบริษัทเขาจดทะเบียนหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการธุรกิจเพลงของคายอาร เอสน้ัน นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ไดวางแนวการดําเนินกิจการโดย
ยึดหลักของความครบวงจร คายอาร เอส เปนคายเพลงคายเดียวในสมัยนั้นที่มีทีมงานผลิตเพลงและโรงงานผลิตเทปเปนของ
ตนเองและรับจางผลิตใหคายเพลงอื่นดวย ในดานการจัดจําหนายคายอาร เอส ก็มีความไดเปรียบคายเพลงรายอื่นเนื่องดวย
ประสบการณในธุรกิจเพลงที่ยาวนานกวาและมีความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนายเทปท่ัวประเทศ ทําใหการจัดจําหนายเทป
เพลงของคายอาร เอส กระจายถึงลกูคาอยางท่ัวถึง 

คายเพลงอาร เอส เปนคายเพลงแรกที่ผลิตผลงานเพลงไทยสากลปอนสูตลาดเพลง แตเดิมนั้นจะมีแตงานเพลง
ประเภทเพลงไทยลูกกรุงและเพลงไทยลูกทุง ผลงานเพลงที่สรางชื่อใหแกอาร เอสในสมัยนั้นไดแก วงคีรีบูน วงเรนโบว ศิลปน
ชุดรวมดาว และชุดนพเกา สรางรายไดจํานวนมากและสรางชือ่เสียงใหแกบริษัทฯทําใหช่ืออาร เอส เปนที่รูจักของนักฟงเพลงรุน
ใหมในสมัยนั้น และมีสวนทําใหตลาดเพลงไทยสากลขยายตัวกวางขึ้นเกิดคายเพลงใหมและศิลปนใหมตามมาภายหลงั 

ดวยวิสัยทัศนเชิงธุรกิจท่ีกวางไกลของนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ ์ และนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ สองพ่ีนองผูเปน
กําลงัสําคญัของอาร เอส ไดเล็งเห็นโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจจากฐานธุรกิจเพลงที่ดําเนินอยู ทําใหอาร เอส แตกสายธุรกิจ
เขาสูธุรกิจบันเทงิท่ีเก่ียวเน่ืองทุกสายท่ีเปนประโยชนมีความเปนไปไดทางธุรกิจและกอใหเกิดรายไดเพ่ิมตอกิจการเชน การผลิต
ละครโทรทัศน รายการโทรทัศน การบริหารสถานีวิทยุ การขายเวลาโฆษณา และการผลิตภาพยนตร  

ความเปนมาของการเขาสูแตละธุรกิจของกลุมอาร เอสมีลําดับพอสังเขปดังนี้     

ป 2535 จดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อรุกธุรกิจเพลงอยางเปนระบบ พรอมกับเปดอาคารเชษฐโชติศักดิ์สํานักงานแหง
ใหมที่ลาดพราว 15 และจัดตั้งบริษัท เค. มาสเตอร จํากดั เพื่อดําเนินกิจการโรงงานผลิตเทปและดูแล
การจัดจําหนายสินคา  

คายเพลงอาร เอส เร่ิมจับตลาดเพลงวัยรุนอยางชัดเจน ตัวอยางศลิปนที่ไดรับความนิยมและประสบ
ความสําเร็จในเชิงยอดขายตอชุดไดแก ทัช ณ ตะกัว่ทุง เตา-สมชาย เข็มกลัด ลิฟทกับออย แรพเตอร 
เปนตน และไดเริ่มผลิตงานภาพยนตรเรื่องแรก “รองตะแลบแปลบ” สรางความสําเร็จรายไดอยางสูง  

ป 2539- 2540 ขยายเขาสูธุรกิจสื่อโทรทัศนเพื่อใชเปนฐานการประชาสัมพันธผลงานเพลงของสังกัดอาร เอส ดวยการ
จัดตั้งใหมคือบริษัท ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท จํากัด และบริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากดั 

ป2541-2543 แยกฝายผลิตภาพยนตรออกจากบริษัทฯและจัดตั้งเปนบริษัทใหมรวม 2 บริษัท ไดแก บริษัท อาวอง 
จํากัด และบริษัท อาร เอส ฟลมแอนดดิสทริบิวช่ัน จํากัด  

จัดตั้งบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากดั เขาบริหารธุรกจิสถานีวิทยุคล่ืน FM 88.5 MHz. และคลื่น  FM 
98.0 MHz.  
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ป 2544 ขยายธุรกิจผลติภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศนมากข้ึนดวยการจัดตั้งบริษัทใหมและเพิ่มทีมงานอีก 
5 บริษัท ไดแก บริษัท เรด ดรามา จํากัด บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด บริษัท อาร. เอส. เทเล
วิชัน่ จํากัด บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด และบริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด  

นอกจากนี้ไดแยกกิจการสนับสนุนออกเปนบริษัทโดยชัดเจนไดแก บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด บริษัท 
สครีน เฮด จํากดั และ บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด เพื่อดําเนินงานดานสตูดิโอ ออกแบบงาน
ศิลปและการจัดงานแสดงคอนเสิรตตามลําดับ 

 ในเดือนธันวาคม บริษัทฯดําเนินการแยกหนวยงานสรางสรรคงานเพลงออกจากบริษัทฯและจัดตั้งเปน
บริษัทใหมรวม 4 บริษัท ประกอบดวย บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด บริษัท รักษเสียง จํากัด บริษัท อาร 
สยาม จํากัด และ  บริษัท ร็อก สกนิ จํากัด  

 และในป 2544นี ้ ผลงานภาพยนตรของคายอาร เอส ไดสรางรายไดสูงเปนประวัติการณภาพยนตรไทย 
ไดแก เร่ือง “มือปน/โลก/พระ/จัน” และเรื่อง “ผี สาม บาท ” ดําเนินการผลิตโดยบริษัท อาวอง จํากดั 

การเตรียมความพรอมและการปรับโครงสรางภายในของกลุมอาร เอส 

กลุมอาร เอส ไดเริ่มดําเนินการเตรียมพรอมองคกรเพื่อนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตปลายป 
2544 เปนตนมา เร่ิมตั้งแตงานปรับโครงสรางการบริหารงานภายในองคกร แยกกิจกรรมออกเปนหนวยธุรกิจและจัดลักษณะ
การดําเนินงานในรูปบริษัทจํากัด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 
อีกทั้งทําใหการประเมินผลของแตละหนวยธุรกิจมีความชัดเจนและมีมาตรฐานมากขึ้น  

ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2545 บริษทัฯจัดตั้งบริษัทใหมข้ึนรวม 2  บริษัท คือ บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากดั เพื่อเปน
ตัวแทนจัดเก็บคาลิขสิทธิ์งานเพลงใหถูกตองตามกฎหมาย  และเปดบริษัท นาคาเซีย จํากัด เพ่ือรองรับการขยายงานธุรกิจผลติ
รายการโทรทัศน  

ในเดือนกันยายน 2545 กลุมอาร เอส ไดทําการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม โดย บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 
จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ทําการเพ่ิมทุนจํานวน 460 ลานบาทจากผูถือหุนเดิมกลุมเชษฐโชตศิักดิ์ ทําใหทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของบริษัทฯเพิ่มเปน 560 ลานบาท โดยบริษัทฯใชเงินจํานวน 236.10 ลานบาทในการลงทุนถือหุนรอยละ 99.99 ใน
บริษัทที่เกี่ยวของในขณะนั้นรวม 20 บริษัท เพือ่รวมเขาเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยเปนการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมกลุม
เชษฐโชติศักดิ์ และเปนการลงทุนท่ีราคามูลคาทีต่ราไว(ราคาพาร)ตอหุน กรณีบริษัทที่มีมูลคาตามบัญชีสูงกวาหรือเทากับ
มูลคาทุนจดทะเบียนและลงทุนท่ีราคาหน่ึงบาทตอหุน กรณีการลงทุนในบริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมและมีมูลคาตามบัญชีติดลบ 
การบันทึกบัญชีลงทุนของบริษัทฯ ณ วันท่ีเขาซ้ือวันท่ี 12 กันยายน 2545 กอใหเกิดรายการสวนเกินกวามูลคาสุทธิตามบัญชี
ของบริษัทยอยรวม 32 ลานบาท และรายการสวนต่าํกวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยรวม 67 ลานบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2545  

นอกจากนี้ในปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม  บริษัทฯไดขยายธุรกิจภาพยนตรโฆษณาซึ่งเปนอีกแขนงหนึ่งของงานผลติ
ภาพยนตรและธรุกิจสิง่พิมพเพ่ือเสริมฐานธุรกิจส่ือใหครบวงจรมากขึ้น โดยจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมรวม 2 บริษัท ไดแกบริษัท ถาย
สะดวก จํากัด-ผลติภาพยนตรโฆษณาและบริษัท โพเอมา จํากัด-ผลิตนติยสาร โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 จากการเขา
ลงทุนใน 20 บริษัทดังกลาวขางตนและการจัดตั้ง 2 บริษัทขึ้นใหมนี้เปนผลให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯมีมูลคาเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 22 บริษัท เทากับ 335.10 ลานบาท  

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 ปรัชญาการดําเนินธุรกิจของกลุมอาร เอส 

“องคกรคุณภาพ สรางความบันเทิงคุณภาพ เพ่ือสังคมคุณภาพ” มุงมั่นผสมผสานศิลปะและความบันเทิง เพื่อ
สรางความสขุใหกับมหาชน พัฒนาและสรางสรรคองคกรใหเชี่ยวชาญในการตลาดของธุรกิจบันเทิงครบวงจรอยางแทจริง เกื้อ 
กูลและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสรางสรรคสังคมทุกรูปแบบ  
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เปนปรัชญาหลักในการดําเนนิธุรกจิท่ีกลุมอาร เอสยึดถือและปฏิบัติตลอดมาตั้งแตเริ่มกิจการ ดวยปรัชญาการดําเนิน
ธุรกิจท่ีชัดเจนดงักลาวทําใหกิจการของกลุมอาร เอส ขยายตัวตอเนื่องและเติบโตอยางมั่นคง และเมื่อบริษัทฯปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริหารเขาสูระบบสากล ตัดสนิใจนําบริษัทฯเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯยังคงวาง
นโยบายท่ีจะผลิตงานบันเทิงท่ีมีคุณภาพ เนนสรางรายไดและกําไรสูงสุดตอไป โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มมูลคากิจการใหสูงข้ึน  

ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอาร เอส ประกอบดวย 3 สายธุรกิจหลักไดแก 

1. ธุรกิจเพลง 
2. ธุรกิจส่ือ (โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ) 
3. ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจตอเนื่องและสนับสนุนเพ่ือใหการบริการสนับสนุนแกกลุมอาร เอส ท้ังในดานการใหเชาหอง
สตูดิโอและอุปกรณถายทํา การใหบริการจัดงานคอนเสิรตและการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการใหบริการออกแบบและ
ผลิตงานโฆษณาสําหรับสื่อตางๆ  

โครงสรางการถือหุนของกลุมอาร เอส   

ปจจุบันกลุมอาร เอส มีบริษัทในกลุมรวมท้ังหมด  23 บริษัท มีบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัทใหญของกลุม ถอืหุนรอยละ 99.99 ในทุกบริษัทยอยจํานวน 22 บริษัท และมีรายละเอียดทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ดังนี ้
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บริษัท
อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากดั (มหาชน)

บริษัท
อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน)

บจ.สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค

(100 ลานบาท)

บจ.โพเอมา
(10 ลานบาท)

ธุรกิจสื่อ

สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ

บจ. เมจิค
แอ็ดเวอรเทนเมนท

(47 ลานบาท)

บจ. ชาโดว
เอนเตอรเทนเมนท

(37 ลานบาท)

สื่อโทรทัศน

บจ.เค.มาสเตอร
(82 ลานบาท)

บจ. ร็อก
สกิน

(1 ลานบาท)

บจ. เรด
เซลเลอร

(1 ลานบาท)

บจ.รักษเสียง
(1 ลานบาท)

บจ. อารสยาม
(1 ลานบาท)

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
(10 ลานบาท)

ธุรกิจเพลง

บจ.อาร เอส
ฟลม

แอนดดิสทริบิวชั่น
(5 ลานบาท)

บจ.พี.โอ.วี.
(พอยท ออฟ วิว)

(3 ลานบาท)

บจ.ฟลมเซริฟ
(10 ลานบาท)

บจ.อาวอง
(10 ลานบาท)

บจ.อาร.เอส.เทเลวิชั่น
(3 ลานบาท)

บจ.อะลาดิน
เฮาส

(5 ลานบาท)

บจ.นาคาเซยี
(10 ลานบาท)

บจ. เรด
ดรามา

(10 ลานบาท)

บจ.ถายสะดวก
(5 ลานบาท)

ธุรกิจผลิตภาพยนตร 
ละครและรายการโทรทัศน

บจ.สครีน
เฮด

(2.80 ลานบาท)

บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
(10 ลานบาท)

บจ. บางกอก
ออรกาไนเซอร
(3 ลานบาท)

ธุรกิจตอเนื่อง
และสนับสนุน

บริษัท
อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากดั (มหาชน)

บริษัท
อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน)
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บจ.เค.มาสเตอร
(82 ลานบาท)

บจ. ร็อก
สกิน

(1 ลานบาท)

บจ. เรด
เซลเลอร

(1 ลานบาท)

บจ.รักษเสียง
(1 ลานบาท)

บจ. อารสยาม
(1 ลานบาท)

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
(10 ลานบาท)

ธุรกิจเพลง
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บจ. ร็อก
สกิน

(1 ลานบาท)

บจ. เรด
เซลเลอร

(1 ลานบาท)

บจ.รักษเสียง
(1 ลานบาท)

บจ. อารสยาม
(1 ลานบาท)

บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
(10 ลานบาท)

ธุรกิจเพลง

บจ.อาร เอส
ฟลม

แอนดดิสทริบิวชั่น
(5 ลานบาท)

บจ.พี.โอ.วี.
(พอยท ออฟ วิว)

(3 ลานบาท)

บจ.ฟลมเซริฟ
(10 ลานบาท)

บจ.อาวอง
(10 ลานบาท)

บจ.อาร.เอส.เทเลวิชั่น
(3 ลานบาท)

บจ.อะลาดิน
เฮาส

(5 ลานบาท)

บจ.นาคาเซยี
(10 ลานบาท)

บจ. เรด
ดรามา

(10 ลานบาท)

บจ.ถายสะดวก
(5 ลานบาท)

ธุรกิจผลิตภาพยนตร 
ละครและรายการโทรทัศน

บจ.อาร เอส
ฟลม

แอนดดิสทริบิวชั่น
(5 ลานบาท)

บจ.พี.โอ.วี.
(พอยท ออฟ วิว)

(3 ลานบาท)

บจ.ฟลมเซริฟ
(10 ลานบาท)

บจ.อาวอง
(10 ลานบาท)

บจ.อาร.เอส.เทเลวิชั่น
(3 ลานบาท)

บจ.อะลาดิน
เฮาส

(5 ลานบาท)

บจ.นาคาเซยี
(10 ลานบาท)

บจ. เรด
ดรามา

(10 ลานบาท)

บจ.ถายสะดวก
(5 ลานบาท)

ธุรกิจผลิตภาพยนตร 
ละครและรายการโทรทัศน

บจ.สครีน
เฮด

(2.80 ลานบาท)

บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
(10 ลานบาท)

บจ. บางกอก
ออรกาไนเซอร
(3 ลานบาท)

ธุรกิจตอเนื่อง
และสนับสนุน

บจ.สครีน
เฮด

(2.80 ลานบาท)

บจ.อาร.เอส.สตูดิโอ
(10 ลานบาท)

บจ. บางกอก
ออรกาไนเซอร
(3 ลานบาท)

ธุรกิจตอเนื่อง
และสนับสนุน
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จากโครงสรางกลุมอาร เอส จํานวน 23 บริษัทดังแสดงขางตน สามารถแสดงรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตละ
บริษัทจําแนกตามสายธุรกิจไดดังนี้ 

2.2.1 ธุรกจิเพลง 

การประกอบธุรกิจเพลงของกลุมอาร เอส สามารถสรุปลักษณะเดนและความนาสนใจของธุรกิจไดดังนี้ 

1) การสรางศิลปนนักรองจนมีชื่อเสียงมีผลงานเพลงเปนที่นิยมของผูบริโภค เปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯที่
สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯไดในหลายชองทางนอกเหนือจากงานเพลง เชนงานพรีเซ็นเตอรโฆษณาสินคา งานละคร งาน
ภาพยนตร เปนตน ซ่ึงลวนกอใหเกิดรายไดตอศิลปนและบริษัทตนสังกัดอยางตอเนื่อง 

2) ผลงานเพลงเปนกรรมสิทธิ์และเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิตเปนสินคาเพ่ือจําหนายได
หลากหลายรูปแบบและตอเนื่องขึ้นอยูกับความนิยมและการสงเสริมการขายไดแก เทปเพลง ซีดีเพลง วีซีดีคาราโอเกะ และดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตอาจกอใหเกดิรูปแบบสนิคาใหม ทําใหชองทางในการหารายไดจากลขิสิทธ์ิงานเพลงท่ีมี
อยูเพิ่มมากขึ้น 

3) การประกอบธุรกิจเพลงเปนฐานธุรกิจท่ีสรางโอกาสในการขยายสูธุรกิจบันเทิงประเภทอืน่ เชนธุรกิจโทรทัศน 
ธุรกิจภาพยนตรดวยการใชทรัพยากรศิลปนผลงานเพลง และอุปกรณเครื่องมือที่มีอยูในบริษัทฯใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด 

การประกอบธุรกิจเพลง อยูภายใตการดําเนินงานของ 7 บริษัทในกลุมฯดังนี้ 

ขั้นตอนหลัก บริษัทในสายธุรกิจเพลง ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

เพลงไทยสากล 
สรรหา คัดเลือก 
และพัฒนา 
 
 
 
 
คิดงานเพลง 

 
1. บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

 

การสรรหาและคัดเลือกศิลปนเขาสังกัด ดําเนินไป
ในหลายวิธีและหลายชองทาง หลังจากผาน
คัดเลอืก ตองมีการพัฒนาคุณภาพการรองเพลง 
และบคุลิกภาพ จนสมบูรณพรอมที่จะนําเสนอ
ผลงานสูสายตาประชาชนตอไป 

เขียนเนื้อเพลงแตงทํานองคิดและเรียบเรียงเสียง
ประสาน เสร็จเปนผลงานเพลงออกมาในรูปของ
มาสเตอรเทป ขายลขิสิทธ์ิเพลง (ขายปก) รวมถึง
การบริหารงานศิลปนในสังกดั 

โรงงานผลิต 
และจัดจําหนาย 

2. บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด ผลิตผลงานเพลงในรูปของเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดีและ 
จัดจําหนายสินคาผานผูคาสง ผูคาปลีก ถงึผูบริโภค 
รวมทั้งรับจางผลิตใหกับคายเพลงอื่น 

สรางสรรคและ 3. บริษัท รักษเสียง จํากัด เปนฝายสรางสรรคและทํากิจกรรมการตลาด 
สงเสริมการขาย 4. บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด (Promotion) ผลงานเพลง 
 5. บริษัท ร็อก สกิน จํากดั  
เพลงไทยลกูทุง 6. บริษัท อาร สยาม จํากัด เปนคายเพลงที่ดําเนินการครบวงจรตั้งแตงาน  

สรรหา คัดเลือกและพัฒนาศิลปน คิดงานเพลง 
และทํางานสรางสรรค จัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาด (Promotion) 

จัดเก็บลขิสิทธ์ิ 7. บริษัท จัดเก็บลขิสิทธ์ิไทย จํากัด บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานใหแกบริษัทฯและ
ใหแกครูเพลงที่เปนสมาชิก 
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ดวยรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดการทํางานตามความถนัดเฉพาะดานเปนหลัก ดวยการแยกหนวยผลิตงานเพลง
ออกจากหนวยงานสรางสรรค  แตละหนวยผลติงานตามความถนัดของตนเองและสามารถทุมเทความสามารถกับงานไดอยาง
เตม็ท่ี ทําใหเกิดผลดตีอการประกอบธุรกิจเพลงของกลุมอาร เอสอยางชัดเจน ผลงานเพลงแตละชุดท่ีผลิตออกมาไดคุณภาพและ
ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง และสามารถสรางยอดขายไดตามเปาหมายท่ีวางแผนไว  

2.2.2 ธุรกจิส่ือ 

การขยายเขาสูธุรกิจสื่อเปนความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลงและเปนการใชประโยชนของจุดแข็งของทรัพยากรดาน
ตางๆ ของกลุมอาร เอส ไดแก การมีศิลปนนักรอง นักแสดงในสงักัด การมีบุคลากรทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในดานการ
ผลติและสรางสรรคผลงานคุณภาพ และความพรอมของเงินทุน โดยเริ่มจากสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน และขยายสู
ธุรกิจส่ือวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ ตามลําดับ   

โดยเฉพาะอยางย่ิงสื่อโทรทัศนนั้น ในป 2545 ท่ีผานมา กลุมอาร เอส มีบทบาทสําคัญในการผลิตผลงานออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ไดแก ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 และสถานีไอทีวี จํานวนมากถึง 43 รายการ ประกอบดวย
รายการท่ีกลุมฯขายเวลาโฆษณาในรายการเองจํานวน 32 รายการ และละครโทรทัศนที่รับจางผลิตใหแกสถานีฯรวมท้ังสิ้น 11 
เร่ือง ซึ่งในการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศนและขายเวลาโฆษณาในรายการนั้น กลุมอาร เอส เปนผูเชาเวลาจากเจาของสถานีฯ
และจัดหารายการเพ่ือออกอากาศ ไดแกรายการประเภท ละคร รายการเพลง รายการเกมสโชว และรายการเด็ก  

การประกอบธุรกิจส่ือ อยูภายใตการดําเนินงานของ 4 บริษัทในกลุมฯดังนี้ 

ประเภทของสื่อ บริษัทในสายธุรกิจสื่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โทรทัศน 1. บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากัด ขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนและ 
อํานวยการผลิตรายการเพลง 

 2. บริษัท ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท จํากัด ขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนและ 
อํานวยการผลิตละคร และรายการเกมสโชว 

 3. บริษัท เมจิค แอด็เวอรเทนเมนท จํากัด ขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนและ 
อํานวยการผลิตละคร และรายการเกมสโชว 

วิทยุ 4. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากดั ผลติรายการวิทยุและขายเวลาโฆษณาในรายการ
สิ่งพิมพ-นิตยสาร 5. บริษัท โพเอมา จํากัด ผลติและจําหนายนติยสาร ขายเน้ือท่ีโฆษณา 

2.2.3 ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน 

การประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ธุรกิจยอยคือธุรกิจผลิต
และจัดจําหนายภาพยนตร และธุรกิจรับจางผลิตในลักษณะของ Production House ซ่ึงสามารถผลิตงานไดทุกประเภท เชนงาน
ภาพยนตร ละคร รายการโทรทัศน งานโฆษณา และงานมิวสคิวีดีโอ 

การดําเนินธุรกิจภาพยนตรเปนอีกแขนงหนึ่งของธุรกิจบันเทิงที่กลุมอาร เอส มีศักยภาพพรอมในทุกดาน ทั้งดาน
เงนิทุน ดานบุคลากร นักแสดง ผูกาํกับและทีมงานผลิต อปุกรณเครื่องมือในการถายทํา และความพรอมดานสือ่เพ่ือสนับสนนุ
การโฆษณาประชาสัมพันธผลงาน เนื่องดวยความพรอมในทุกดานนี้ทําใหการดําเนินธุรกิจภาพยนตรดําเนินไปอยางคลองตัว
และครบวงจรท้ังสวนงานผลิตและงานจัดจําหนาย และดวยนโยบายในการผลิตภาพยนตรออกสูตลาดอยางตอเนื่องจํานวน
ประมาณ 10 เร่ืองตอป ทําใหลูกคาของบริษัททั้งโรงภาพยนตรและสายหนังมีความมั่นใจในความตอเนื่องของการผลิตงานออก
สูตลาด เปนผลใหการบริหารงานการจัดจําหนายฟลมของบริษัทฯมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  

จากประสบการณการดําเนินธุรกิจภาพยนตรของกลุมฯท่ีผานมา สามารถกลาวไดวาธุรกิจภาพยนตรเปนธุรกิจท่ีมี
โอกาสสรางรายไดและผลกําไรตอเรื่องเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง จากอดีตตัง้แตเริ่มผลิตภาพยนตรจนถึงปจจุบันผลงาน
ภายใตชือ่ “อาร เอส” มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 16 เร่ือง โดยสวนใหญเปนผลงานที่ไดรับความนิยม สรางรายไดและสรางชื่อเสียง
ใหแกกิจการเปนอยางมาก ดังเชนผลงานในป 2544 เร่ือง “มือปน/โลก/พระ/จัน” เปนภาพยนตรที่สรางรายไดการฉายในโรง
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ภาพยนตรสูงถึง 124 ลานบาท สูงเปนอันดับ 4 ในประวัติศาสตรของตลาดภาพยนตรไทย ตามดวยผลงานในป 2545      
เร่ือง “ผี สาม บาท” ท่ีสรางรายไดสูงถึง 75 ลานบาท ซึ่งเปนยอดสูงสุดในจํานวนภาพยนตรที่เขาฉายในปนั้น และผลงานในป 
2546 เรื่อง “ตะลุมพุก” และเร่ือง “พันธุร็อคหนายน” ซ่ึงเขาฉายในชวงมกราคม-กุมภาพันธ  

ธุรกิจรับจางผลิตหรือ Production Houseนั้น เปนอีกความชํานาญหนึ่งของกลุมอาร เอส ที่มีทีมงานผลิตผลงาน
คุณภาพเปนท่ียอมรับของสถานีโทรทัศน จากอดีตจนถึงปจจุบันกลุมฯไดรับความไววางใจจากสถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 7 และ
สถานีไอทีวีใหผลิตละครใหแกสถานีอยางตอเนื่อง โดยในป 2545 ที่ผานมามีจํานวนละครที่ผลิตใหสถานีรวมทั้งสิ้น 11 เรื่อง  

ในปลายป 2545 กลุมฯไดขยายธุรกิจสูการผลิตงานภาพยนตรโฆษณาซึ่งเปนอีกธุรกิจทีก่ลุมฯสามารถใชศักยภาพ
และความพรอมที่มีอยู เพือ่สรางรายไดเพ่ิมใหกิจการ 

การประกอบธุรกิจภาพยนตร อยูภายใตการดําเนินงานของ 9 บริษัทในกลุมฯดังนี ้

ประเภทของธุรกิจ บริษัทในสายธุรกิจภาพยนตร ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ผลิต  1. บริษัท อาวอง จํากัด ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 2. บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 3. บริษัท อาร.เอส. เทเลวิช่ัน จํากัด ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 4. บริษัท เรด ดรามา จํากัด ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 5. บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว)  จํากดั  ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 6. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 7. บริษัท นาคาเซีย จํากัด ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน  
 8. บริษัท ถายสะดวก จํากัด ผลิตภาพยนตร ละคร รายการโทรทัศน และ

ภาพยนตรโฆษณา 
จัดจําหนาย 9. บริษัท อาร เอส ฟลมแอนดดิสทริบิวชั่น 

จํากัด 
อํานวยการผลิตภาพยนตรและ 
บริหารการจัดจําหนายภาพยนตรจากทุกคายสู
ทุกชองทางตางๆเชน โรงภาพยนตร และสาย
หนังตางจังหวัด รวมถงึธุรกิจการเปนตวัแทนจัด
จําหนายภาพยนตรจากตางประเทศ 

นอกจากธุรกิจหลัก 3 สายขางตน กลุมอาร เอส มีกลุมสนับสนนุ ที่ใหบริการในดานตางๆไดแก สตูดิโอและอุปกรณ 
รับจัดงาน Presentation และงานออกแบบงานศลิป โดยวัตถุประสงคหลักของกลุมสนบัสนุนมีเพื่อรองรับงานภายในกลุม และ
ในขณะเดียวกันตองหาธุรกิจเพิ่มจากลูกคานอกกลุมดวยอีกทางหนึ่งเพื่อเสริมรายไดและสรางฐานะของแตละบริษัท ทั้งนี้เปนไป
ตามนโยบายการบริหารธุรกิจของกลุมอาร เอส ท่ีกําหนดใหทุกหนวยธุรกิจสามารถดํารงอยูและดําเนินธุรกิจเชิงการคาดวย
ศักยภาพของตนเอง 

กลุมสนับสนุน ประกอบดวย 3 บริษทัดังแสดงในตาราง 

ประเภทของบริการ บริษัทในกลุมสนับสนุน ลักษณะของบริการ 

สตูดิโอและอุปกรณ 1. บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด  ใหเชาสตูดิโอโรงถาย อุปกรณในการถายทํา และ
ใหเชาหองตัดตอภาพและบันทึกเสียง 

รับจัดงาน 
Presentation 

2. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด ออกแบบและจัดงานแสดงคอนเสิรต งานเปดตัว
สินคา 

ออกแบบงานศลิป 3. บริษัท สครีน เฮด จํากัด ออกแบบสิ่งพิมพ เชน ปกเทป โปสเตอรโฆษณา
เพลง ปกหนังสอื โปสเตอรโฆษณาภาพยนตร 
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2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2545 แสดงในตารางดงัน้ี 

สายธุรกิจ งบเสมือนปรับโครงสรางป  2545 
 ลานบาท รอยละ 

1. ธุรกิจเพลง  1,035.64 68 
2. ธุรกิจส่ือ  273.06 18 
3. ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน 169.73 11 
4. ธุรกิจตอเนื่องและสนับสนุน 11.63 1 
รวมรายไดจากการดําเนินงาน 1,490.06 97 
รายไดอืน่ 42.35 3 
รวมรายได 1,532.41 100.00 
หมายเหตุประกอบการอธิบายตารางโครงสรางรายไดขางตน 

ก. ตัวเลขจากงบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 มีขอจํากัดในการแสดงภาพปจจุบันของ
โครงสรางรายไดทั้งหมดของกลุมอาร เอส หลังปรับโครงสรางการถือหุนและโครงสรางธุรกิจ ดวยสาเหตุพอสรุป
ไดดังนี ้

∏ การปรับโครงสรางกลุมอาร เอส เกิดข้ึนในเดือนกันยายน 2545 สงผลใหงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ 
ป 2545 ไมสามารถรับรูรายไดของบริษัทยอยในชวงกอนการปรับโครงสรางกลุ ม (มกราคม-สิงหาคม 
2545) บริษัทฯ จึงไดจัดทํางบเสมือนปรับโครงสรางกลุมสะทอนภาพตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 
2545 ขึ้นเพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งปของกลุมอาร เอส  

∏ บริษัทฯ ไดจัดทํางบเสมือนปรับโครงสรางกลุมโดยไดมีการจัดทํารายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เสมือนวาไดมีการปรับโครงสรางกลุมแลวเสร็จตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2545 และไดมีการตดัรายการ
ระหวางกันที่เกิดข้ึนทั้งหมดในป 2545 ออกจากรายไดรวมดังกลาว 

∏ ในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2545 มีการจัดตั้งบริษัทใหมข้ึน 3 บริษัทไดแกบริษัท นาคาเซีย จํากดั 
บริษัท ถายสะดวก จํากัด และบริษัท โพเอมา จํากัด ทําใหมีรายไดเกิดขึ้นเพียง 3-4 เดือนเทานั้น  

ข. รายไดจากธรุกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศนในป 2545 จํานวน 169.73 ลานบาท สามารถ
จําแนกออกเปนสวนของการรับจางผลติรอยละ 75 และสวนของภาพยนตรรอยละ 25 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

กลุมอาร เอส มีเปาหมายหลักที่จะรักษาความเปนผูประกอบการรายใหญในธุรกิจบันเทิงครบวงจร ท่ีมีความ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในปจจุบันของกลุมคือ ธุรกิจเพลง ธุรกิจส่ือ และธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 
สําหรับธุรกิจเพลง ในป 2546 บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมรายไดในอัตราประมาณรอยละ 20 จากปกอนหนา ดวยนโยบาย
การผลิตงานเพลงจํานวนประมาณ 200-250 ชุด เปนงานเพลงใหมจํานวนประมาณ 60-70 ชุด และจะเนนการดําเนินกล
ยุทธทางตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุนยอดขายตอชุดใหมากขึ้น 

สําหรับธุรกิจส่ือน้ัน กลุมอาร เอส มีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในการผลิตงานสื่อโทรทัศนซ่ึงในปจจุบันกลุม
อาร เอส เปนผูนําทางดานการผลิตละคร กลุมอาร เอส เปนศูนยรวมของทีมงานผลิตที่มีคุณภาพสูงจํานวนมากสงผลใหกลุม
อาร เอสสามารถรับงานรับจางผลติไดมากเน่ืองจากมีกําลงัการผลิตท่ีคอนขางสูง นอกจากนี้ กลุมอาร เอส ยังมีเปาหมายทีจ่ะ
เพิม่จํานวนรายการท่ีออกอากาศใหมากข้ึน รวมท้ังการพัฒนารูปแบบรายการและคุณภาพงานใหไดรับความไววางใจจาก
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สถานีโทรทัศนและไดรับความนิยมจากผูชมโทรทัศนอยางตอเน่ือง สําหรับธรุกิจส่ือวิทยุ และสิ่งพิมพนั้น กลุมอาร เอส มี
เปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดโดยเนนกลยุทธการแขงขันในเชิงรุกมากขึ้นในป 2546   

เปาหมายหลักอีกประการหนึ่งคือเปาหมายการเปนผูนําในธุรกิจภาพยนตร เพ่ิมสัดสวนรายไดและผลกําไรจากธุรกิจ
ภาพยนตรใหมากขึ้น ดวยการวางโครงสรางธุรกิจใหเกิดการเติบโตอยางมั่นคงและตอเนื่อง ดวยการวางแผนอาํนวยการสราง
ภาพยนตรปละประมาณ 10 เรื่อง ซ่ึงเปนระดับจํานวนที่ประเมินแลววาจะทําใหการดําเนินธุรกิจภาพยนตรเกิดความตอเนื่อง
และสามารถสรางศักยภาพท่ีแข็งแกรงในเชิงการคา นอกจากการลงทุนสรางภาพยนตรกลุมอาร เอส ยังไดวางแนวทางใหธุรกิจ
ภาพยนตรมีการเติบโตขยายสูธุรกิจรับเปนตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรใหกับบริษัทผูผลติภาพยนตรอิสระรายยอยในประเทศ 
รวมถงึการรับเปนตวัแทนจัดจําหนายภาพยนตรจากตางประเทศอกีดวย  

 


