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ความเปนมาของธุรกิจในกลุม อาร เอส
กิจการเพลงของกลุม อาร เอส (คายเพลงอาร เอส) เริ่มตนขึ้นตั้งแตป 2519 ภายใตการนําของนายเกรียงไกร เชษฐ
โชติศกั ดิ์ เปนที่รูจักในนามหางโรส ซาวด (Rose Sound) ในสมัยนั้น ตอมาในป 2535 ไดทาํ การจดทะเบียนบริษทั อาร.เอส.
โปรโมชั่น (1992) จํากัด และทําการแปรสภาพเปน บริษัท อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2546
เตรียมพรอมเพือ่ การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนทัว่ ไปและนําบริษั ทเขาจดทะเบียนหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการธุรกิจเพลงของคายอาร เอสนัน้ นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ไดวางแนวการดําเนินกิจการโดย
ยึดหลักของความครบวงจร คายอาร เอส เปนคายเพลงคายเดียวในสมัยนั้นที่มีทีมงานผลิตเพลงและโรงงานผลิต เทปเปนของ
ตนเองและรับจางผลิตใหคายเพลงอื่นดวย ในดานการจัดจําหนายคายอาร เอส ก็มีความไดเปรียบคายเพลงรายอื่นเนื่องดวย
ประสบการณในธุรกิจเพลงที่ยาวนานกวาและมีความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนายเทปทั่วประเทศ ทําใหการจัดจําหนายเทป
เพลงของคายอาร เอส กระจายถึงลูกคาอยางทั่วถึง
คายเพลงอาร เอส เปนคายเพลงแรกที่ผลิตผลงานเพลงไทยสากลปอนสูต ลาดเพลง แตเดิมนั้นจะมีแตงานเพลง
ประเภทเพลงไทยลูกกรุงและเพลงไทยลูกทุง ผลงานเพลงที่สรางชื่อใหแกอาร เอสในสมัยนั้นไดแก วงคีรบี ูน วงเรนโบว ศิลปน
ชุดรวมดาว และชุดนพเกา สรางรายไดจาํ นวนมากและสรางชือ่ เสียงใหแกบริษทั ฯทําใหชอ่ื อาร เอส เปนที่รูจักของนักฟงเพลงรุน
ใหมในสมัยนั้น และมีสวนทําใหตลาดเพลงไทยสากลขยายตัวกวางขึ้นเกิดคายเพลงใหมและศิลปนใหมตามมาภายหลัง
ดวยวิสัยทัศนเชิงธุรกิจทีก่ วางไกลของนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ สองพี่นองผูเปน
กําลังสําคัญของอาร เอส ไดเล็งเห็นโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจจากฐานธุรกิจเพลงที่ดําเนินอยู ทําใหอาร เอส แตกสายธุรกิจ
เขาสูธ ุรกิจบันเทิงทีเ่ กี่ยวเนือ่ งทุกสายทีเ่ ปนประโยชนมคี วามเปนไปไดทางธุรกิจและกอใหเกิดรายไดเพิ่มตอกิจการเชน การผลิต
ละครโทรทัศน รายการโทรทัศน การบริหารสถานีวิทยุ การขายเวลาโฆษณา และการผลิตภาพยนตร
ความเปนมาของการเขาสูแตละธุรกิจของกลุมอาร เอสมีลําดับพอสังเขปดังนี้
ป 2535

จดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อรุกธุรกิจเพลงอยางเปนระบบ พรอมกับเปดอาคารเชษฐโชติศักดิ์สํานักงานแหง
ใหมที่ลาดพราว 15 และจัดตั้งบริษัท เค. มาสเตอร จํากัด เพื่อดําเนินกิจการโรงงานผลิตเทปและดูแล
การจัดจําหนายสินคา
คายเพลงอาร เอส เริ่มจับตลาดเพลงวัยรุนอยางชัดเจน ตัวอยางศิลปนที่ไดรับความนิยมและประสบ
ความสําเร็จในเชิงยอดขายตอชุดไดแก ทัช ณ ตะกัว่ ทุง เตา-สมชาย เข็มกลัด ลิฟทกับออย แรพเตอร
เปนตน และไดเริ่มผลิตงานภาพยนตรเรื่องแรก “รองตะแลบแปลบ” สรางความสําเร็จรายไดอยางสูง

ป 2539- 2540

ขยายเขาสูธุรกิจสื่อโทรทัศนเพื่อใชเปนฐานการประชาสัมพันธผลงานเพลงของสังกัดอาร เอส ดวยการ
จัดตั้งใหมคือบริษัท ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท จํากัด และบริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด

ป2541-2543

แยกฝายผลิตภาพยนตรออกจากบริษัทฯและจัดตั้งเปนบริษัทใหมรวม 2 บริษัท ไดแก บริษัท อาวอง
จํากัด และบริษัท อาร เอส ฟลม แอนดดิสทริบวิ ชัน่ จํากัด
จัดตั้งบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด เขาบริหารธุรกิจสถานีวิทยุคลืน่ FM 88.5 MHz. และคลื่น FM
98.0 MHz.
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ขยายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศนมากขึ้นดวยการจัดตั้งบริษัทใหมและเพิ่มทีมงานอีก
5 บริษัท ไดแก บริษัท เรด ดรามา จํากัด บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด บริษัท อาร. เอส. เทเล
วิชน่ั จํากัด บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด และบริษัท ฟลม เซิรฟ จํากัด
นอกจากนี้ไดแยกกิจการสนับสนุนออกเปนบริษัทโดยชัดเจนไดแก บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด บริษัท
สครีน เฮด จํากัด และ บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด เพื่อดําเนินงานดานสตูดิโอ ออกแบบงาน
ศิลปและการจัดงานแสดงคอนเสิรตตามลําดับ
ในเดือนธันวาคม บริษัทฯดําเนินการแยกหนวยงานสรางสรรคงานเพลงออกจากบริษัทฯและจั ดตั้งเปน
บริษทั ใหมรวม 4 บริษัท ประกอบดวย บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด บริษัท รักษเสียง จํากัด บริษัท อาร
สยาม จํากัด และ บริษัท ร็อก สกิน จํากัด
และในป 2544นี้ ผลงานภาพยนตรของคายอาร เอส ไดสรางรายไดสงู เปนประวัติการณภาพยนตรไทย
ไดแก เรื่อง “มือปน/โลก/พระ/จัน” และเรื่อง “ผี สาม บาท ” ดําเนินการผลิตโดยบริษัท อาวอง จํากัด
การเตรียมความพรอมและการปรับโครงสรางภายในของกลุม อาร เอส

กลุมอาร เอส ไดเริ่มดําเนินการเตรียมพรอมองคกรเพื่อนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตปลายป
2544 เปนตนมา เริ่มตั้งแตงานปรับโครงสรางการบริหารงานภายในองคกร แยกกิจกรรมออกเปนหนวยธุรกิจและจัดลักษณะ
การดําเนินงานในรูปบริษัทจํากัด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
อีกทั้งทําใหการประเมินผลของแตละหนวยธุรกิจมีความชัดเจนและมีมาตรฐานมากขึ้น
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2545 บริษทั ฯจัดตั้งบริษัทใหมขึ้นรวม 2 บริษัท คือ บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด เพื่อเปน
ตัวแทนจัดเก็บคาลิขสิทธิ์งานเพลงใหถูกตองตามกฎหมาย และเปดบริษัท นาคาเซีย จํากัด เพือ่ รองรับการขยายงานธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน
ในเดือนกันยายน 2545 กลุมอาร เอส ไดทําการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม โดย บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น
จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ทําการเพิม่ ทุนจํานวน 460 ลานบาทจากผูถือหุนเดิมกลุมเชษฐโชติศักดิ์ ทําใหทนุ จดทะเบียนชําระ
แลวของบริษัทฯเพิ่มเปน 560 ลานบาท โดยบริษัทฯใชเงินจํานวน 236.10 ลานบาทในการลงทุนถือหุน รอยละ 99.99 ใน
บริษัทที่เกี่ยวของในขณะนั้นรวม 20 บริษัท เพือ่ รวมเขาเปนบริษัทยอยของบริษทั ฯ โดยเปนการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมกลุม
เชษฐโชติศักดิ์ และเปนการลงทุนทีร่ าคามูลคาทีต่ ราไว(ราคาพาร)ตอหุน กรณีบริษัทที่มีมูลคาตามบัญชีสูงกวาหรือเทากับ
มูลคาทุนจดทะเบียนและลงทุนที่ราคาหนึง่ บาทตอหุน กรณีการลงทุนในบริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมและมีมูลคาตามบัญชีติดลบ
การบันทึกบัญชีลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่เขาซือ้ วันที่ 12 กันยายน 2545 กอใหเกิดรายการสวนเกินกวามูลคาสุทธิตามบัญชี
ของบริษัทยอยรวม 32 ลานบาท และรายการสวนต่าํ กวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษทั ยอยรวม 67 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2545
นอกจากนี้ในปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม บริษัทฯไดขยายธุรกิจภาพยนตรโฆษณาซึ่งเปนอีกแขนงหนึ่งของงานผลิต
ภาพยนตรและธุรกิจสิง่ พิมพเพือ่ เสริมฐานธุรกิจสือ่ ใหครบวงจรมากขึ้น โดยจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมรวม 2 บริษัท ไดแกบริษัท ถาย
สะดวก จํากัด-ผลิตภาพยนตรโฆษณาและบริษัท โพเอมา จํากัด-ผลิตนิตยสาร โดยบริษัทฯถือหุน รอยละ 99.99 จากการเขา
ลงทุนใน 20 บริษัทดังกลาวขางตนและการจัดตั้ง 2 บริษัทขึ้นใหมนี้เปนผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯมีมูลคาเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 22 บริษัท เทากับ 335.10 ลานบาท
2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ปรัชญาการดําเนินธุรกิจของกลุม อาร เอส

“องคกรคุณภาพ สรางความบันเทิงคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ” มุงมั่นผสมผสานศิลปะและความบันเทิง เพื่อ
สรางความสุขใหกบั มหาชน พัฒนาและสรางสรรคองคกรใหเชี่ยวชาญในการตลาดของธุรกิจบันเทิงครบวงจรอยางแทจริง เกือ้
กูลและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสรางสรรคสังคมทุกรูปแบบ
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เปนปรัชญาหลักในการดําเนินธุรกิจทีก่ ลุม อาร เอสยึดถือและปฏิบัติตลอดมาตั้งแตเริ่มกิจการ ดวยปรัชญาการดําเนิน
ธุรกิจทีช่ ดั เจนดังกลาวทําใหกจิ การของกลุม อาร เอส ขยายตัวตอเนื่องและเติบโตอยางมั่นคง และเมื่อบริษัทฯปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริหารเขาสูระบบสากล ตัดสินใจนําบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯยังคงวาง
นโยบายที่จะผลิตงานบันเทิงทีม่ คี ุณภาพ เนนสรางรายไดและกําไรสูงสุดตอไป โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มมูลคากิจการใหสูงขึ้น
ธุรกิจในปจจุบันของกลุมอาร เอส ประกอบดวย 3 สายธุรกิจหลักไดแก
1. ธุรกิจเพลง
2. ธุรกิจสือ่ (โทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ)
3. ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจตอเนื่องและสนับสนุนเพื่อใหการบริการสนับสนุนแกกลุมอาร เอส ทัง้ ในดานการใหเชาหอง
สตูดิโอและอุปกรณถายทํา การใหบริการจัดงานคอนเสิรตและการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการใหบริการออกแบบและ
ผลิตงานโฆษณาสําหรับสื่อตางๆ
โครงสรางการถือหุนของกลุมอาร เอส
ปจจุบนั กลุม อาร เอส มีบริษทั ในกลุม รวมทัง้ หมด 23 บริษัท มีบริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัทใหญของกลุม ถือหุนรอยละ 99.99 ในทุกบริษัทยอยจํานวน 22 บริษัท และมีรายละเอียดทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ดังนี้
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บริษัท อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเพลง

บจ. เค. มาสเตอร
(82 ลานบาท)
บจ. รักษเสียง
(1 ลานบาท)
บจ. เรด เซลเลอร
(1 ลานบาท)
บจ. ร็อก สกิน
(1 ลานบาท)
บจ. อาร สยาม
(1 ลานบาท)
บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
(10 ลานบาท)

สื่อโทรทัศน

บจ. เมจิค
แอ็ดเวอรเทนเมนท
(47 ลานบาท)
บจ. ชาโดว
เอนเตอรเทนเมนท
(37 ลานบาท)

สื่อสิ่งพิมพ
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ธุรกิจตอเนื่อง
และสนับสนุน

บจ. บางกอก
ออรกาไนเซอร
(3 ลานบาท)

บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ
(10 ลานบาท)

บจ. อาร เอส ฟลม
แอนดดิสทริบิวชั่น
(5 ลานบาท)
บจ. อาวอง
(10 ลานบาท)
บจ. ฟลมเซิรฟ
(10 ลานบาท)

บจ. สครีน เฮด
(2.80 ลานบาท)

บจ. ถายสะดวก
(5 ลานบาท)

บจ. นาคาเซีย
(10 ลานบาท)

บจ. อะลาดิน เฮาส
(5 ลานบาท)

บจ. พี.โอ.วี.
(พอยท ออฟ วิว)
(3 ลานบาท)

บจ. เรด ดรามา
(10 ลานบาท)

บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น
(3 ลานบาท)

ธุรกิจผลิตภาพยนตร
ละครและรายการโทรทัศน

บริษษัทัทอาร
อาร.เอส.
.เอส.โปรโมชั
โปรโมชัน่ น่ จํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ

ธุรกิจสื่อ

สื่อวิทยุ

บจ. สกาย-ไฮ
บจ. โพเอมา
เน็ตเวิรค
(10 ลานบาท)
(100 ลานบาท)
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บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)
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จากโครงสรางกลุม อาร เอส จํานวน 23 บริษัทดังแสดงขางตน สามารถแสดงรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตละ
บริษัทจําแนกตามสายธุรกิจไดดังนี้
2.2.1

ธุรกิจเพลง
การประกอบธุรกิจเพลงของกลุม อาร เอส สามารถสรุปลักษณะเดนและความนาสนใจของธุรกิจไดดังนี้

1) การสรางศิลปนนักรองจนมีชื่อเสียงมีผลงานเพลงเปนที่นิยมของผูบ ริโภค เปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯที่
สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯไดในหลายชองทางนอกเหนือจากงานเพลง เชนงานพรีเซ็นเตอรโฆษณาสินคา งานละคร งาน
ภาพยนตร เปนตน ซึ่งลวนกอใหเกิดรายไดตอศิลปนและบริษัทตนสังกัดอยางตอเนื่ อง
2) ผลงานเพลงเปนกรรมสิทธิ์และเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ สามารถนํามาผลิตเปนสินคาเพือ่ จําหนายได
หลากหลายรูปแบบและตอเนื่องขึ้นอยูกับความนิยมและการสงเสริมการขายไดแก เทปเพลง ซีดีเพลง วีซดี ีคาราโอเกะ และดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในอนาคตอาจกอใหเกิดรูปแบบสินคาใหม ทําใหชอ งทางในการหารายไดจากลิขสิทธิง์ านเพลงทีม่ ี
อยูเพิ่มมากขึ้น
3) การประกอบธุรกิจเพลงเปนฐานธุรกิจทีส่ รางโอกาสในการขยายสูธ ุรกิจบันเทิงประเภทอืน่ เชนธุรกิจโทรทัศน
ธุรกิจภาพยนตรดวยการใชทรัพยากรศิลปนผลงานเพลง และอุปกรณเครื่องมือที่มีอยูในบริษัทฯใหเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด
การประกอบธุรกิจเพลง อยูภายใตการดําเนินงานของ 7 บริษัทในกลุม ฯดังนี้
ขั้นตอนหลัก
เพลงไทยสากล
สรรหา คัดเลือก
และพัฒนา

บริษัทในสายธุรกิจเพลง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

การสรรหาและคัดเลือกศิลปนเขาสังกัด ดําเนินไป
ในหลายวิธีและหลายชองทาง
หลังจากผาน
คัดเลือก ตองมีการพัฒนาคุณภาพการรองเพลง
และบุคลิกภาพ
จนสมบูรณพรอมที่จะนําเสนอ
ผลงานสูส ายตาประชาชนตอไป
เขียนเนื้อเพลงแตงทํานองคิดและเรียบเรียงเสียง
ประสาน เสร็จเปนผลงานเพลงออกมาในรูปของ
มาสเตอรเทป ขายลิขสิทธิเ์ พลง (ขายปก) รวมถึง
การบริหารงานศิลปนในสังกัด

คิดงานเพลง

โรงงานผลิต
และจัดจําหนาย

2. บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด

ผลิตผลงานเพลงในรูปของเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดีและ
จัดจําหนายสินคาผานผูคาสง ผูคาปลีก ถึงผูบริโภค
รวมทั้งรับจางผลิตใหกับคายเพลงอื่น

สรางสรรคและ
สงเสริมการขาย

เปนฝายสรางสรรคและทํากิจกรรมการตลาด
(Promotion) ผลงานเพลง

เพลงไทยลูกทุง

3. บริษัท รักษเสียง จํากัด
4. บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด
5. บริษัท ร็อก สกิน จํากัด
6. บริษัท อาร สยาม จํากัด

จัดเก็บลิขสิทธิ์

7. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิไ์ ทย จํากัด
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เปนคายเพลงที่ดําเนินการครบวงจรตั้งแตงาน
สรรหา คัดเลือกและพัฒนาศิลปน คิดงานเพลง
และทํางานสรางสรรค จัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาด (Promotion)
บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์ผลงานใหแกบริษัทฯและ
ใหแกครูเพลงที่เปนสมาชิก

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)
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ดวยรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดการทํางานตามความถนัดเฉพาะดานเป นหลัก ดวยการแยกหนวยผลิตงานเพลง
ออกจากหนวยงานสรางสรรค แตละหนวยผลิตงานตามความถนัดของตนเองและสามารถทุม เทความสามารถกั บงานไดอยาง
เต็มที่ ทําใหเกิดผลดีตอการประกอบธุรกิจเพลงของกลุม อาร เอสอยางชัดเจน ผลงานเพลงแตละชุดที่ผลิตออกมาไดคุณภาพและ
ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง และสามารถสรางยอดขายไดตามเปาหมายที่วางแผนไว
2.2.2

ธุรกิจสือ่

การขยายเขาสูธุรกิจสื่อเปนความเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจเพลงและเป นการใชประโยชนของจุดแข็งของทรัพยากรดาน
ตางๆ ของกลุมอาร เอส ไดแก การมีศิลปนนักรอง นักแสดงในสังกัด การมีบุคลากรทีมงานผลิตที่มีความชํานาญในดานการ
ผลิตและสรางสรรคผลงานคุณภาพ และความพรอมของเงินทุน โดยเริ่มจากสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน และขยายสู
ธุรกิจสือ่ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ ตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อโทรทัศนนั้น ในป 2545 ทีผ่ า นมา กลุม อาร เอส มีบทบาทสําคัญในการผลิตผลงานออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ ไดแก ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 และสถานีไอทีวี จํานวนมากถึง 43 รายการ ประกอบดวย
รายการทีก่ ลุม ฯขายเวลาโฆษณาในรายการเองจํานวน 32 รายการ และละครโทรทัศนที่รับจางผลิตใหแกสถานีฯรวมทั้งสิ้น 11
เรื่อง ซึ่งในการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศนและขายเวลาโฆษณาในรายการนั้น กลุม อาร เอส เปนผูเ ชาเวลาจากเจาของสถานีฯ
และจัดหารายการเพือ่ ออกอากาศ ไดแกรายการประเภท ละคร รายการเพลง รายการเกมสโชว และรายการเด็ก
การประกอบธุรกิจสือ่ อยูภายใตการดําเนินงานของ 4 บริษัทในกลุมฯดังนี้
ประเภทของสื่อ
โทรทัศน

บริษัทในสายธุรกิจสื่อ
1. บริษัท อาร.เอส. โปรโมชัน่ จํากัด
2. บริษัท ชาโดว เอนเตอรเทนเมนท จํากัด
3. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด

วิทยุ
สิ่งพิมพ-นิตยสาร
2.2.3

4. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด
5. บริษัท โพเอมา จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนและ
อํานวยการผลิตรายการเพลง
ขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนและ
อํานวยการผลิตละคร และรายการเกมสโชว
ขายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศนและ
อํานวยการผลิตละคร และรายการเกมสโชว
ผลิตรายการวิทยุและขายเวลาโฆษณาในรายการ
ผลิตและจําหนายนิตยสาร ขายเนื้อทีโ่ ฆษณา

ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน

การประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ธุรกิจยอยคือธุรกิจผลิต
และจัดจําหนายภาพยนตร และธุรกิจรับจางผลิตในลักษณะของ Production House ซึ่งสามารถผลิตงานไดทุกประเภท เชนงาน
ภาพยนตร ละคร รายการโทรทัศน งานโฆษณา และงานมิวสิควีดีโอ
การดําเนินธุรกิจภาพยนตรเปนอีกแขนงหนึ่งของธุรกิจบันเทิงที่กลุมอาร เอส มีศักยภาพพรอมในทุกดาน ทั้งดาน
เงินทุน ดานบุคลากร นักแสดง ผูก าํ กับและทีมงานผลิต อุปกรณเครื่องมือในการถายทํา และความพรอมดานสือ่ เพือ่ สนับสนุน
การโฆษณาประชาสัมพันธผลงาน เนื่องดวยความพรอมในทุกดานนี้ทําใหการดําเนินธุรกิจภาพยนตรดํ าเนินไปอยางคลองตัว
และครบวงจรทัง้ สวนงานผลิตและงานจัดจําหนาย
และดวยนโยบายในการผลิตภาพยนตรออกสูตลาดอยางตอเนื่องจํานวน
ประมาณ 10 เรื่องตอป ทําใหลูกคาของบริษัททั้งโรงภาพยนตรและสายหนังมีความมั่นใจในความตอเนื่องของการผลิตงานออก
สูตลาด เปนผลใหการบริหารงานการจัดจําหนายฟลมของบริษัทฯมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
จากประสบการณการดําเนินธุรกิจภาพยนตรของกลุม ฯทีผ่ า นมา สามารถกลาวไดวาธุรกิจภาพยนตรเปนธุรกิจทีม่ ี
โอกาสสรางรายไดและผลกําไรตอเรื่องเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง
จากอดีตตัง้ แตเริ่มผลิตภาพยนตรจนถึงปจจุบันผลงาน
ภายใตชอ่ื “อาร เอส” มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 16 เรื่อง โดยสวนใหญเปนผลงานที่ไดรับความนิยม สรางรายไดและสรางชื่อเสียง
ใหแกกิจการเปนอยางมาก ดังเชนผลงานในป 2544 เรื่อง “มือปน/โลก/พระ/จัน” เปนภาพยนตรที่สรางรายไดการฉายในโรง
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บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)
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ภาพยนตรสงู ถึง 124 ลานบาท สูงเปนอันดับ 4 ในประวัติศาสตรของตลาดภาพยนตรไทย ตามดวยผลงานในป 2545
เรื่อง “ผี สาม บาท” ทีส่ รางรายไดสงู ถึง 75 ลานบาท ซึ่งเปนยอดสูงสุดในจํานวนภาพยนตรที่เขาฉายในปนั้น และผลงานในป
2546 เรื่อง “ตะลุมพุก” และเรื่อง “พันธุร็อคหนายน” ซึ่งเขาฉายในชวงมกราคม-กุมภาพันธ
ธุรกิจรับจางผลิตหรือ Production Houseนั้น เปนอีกความชํานาญหนึ่งของกลุมอาร เอส ที่มีทีมงานผลิตผลงาน
คุณภาพเปนที่ยอมรับของสถานีโทรทัศน จากอดีตจนถึงปจจุบันกลุมฯไดรับความไววางใจจากสถานีโทรทัศนชอ ง 3 ชอง 7 และ
สถานีไอทีวีใหผลิตละครใหแกสถานีอยางตอเนื่อง โดยในป 2545 ที่ผานมามีจํานวนละครที่ผลิตใหสถานีรวมทั้งสิ้น 11 เรื่อง
ในปลายป 2545 กลุมฯไดขยายธุรกิจสูการผลิตงานภาพยนตรโฆษณาซึ่งเปนอีกธุรกิจทีก่ ลุม ฯสามารถใชศกั ยภาพ
และความพรอมที่มีอยู เพือ่ สรางรายไดเพิม่ ใหกจิ การ
การประกอบธุรกิจภาพยนตร อยูภายใตการดําเนินงานของ 9 บริษัทในกลุมฯดังนี้
ประเภทของธุรกิจ
ผลิต

บริษัทในสายธุรกิจภาพยนตร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. บริษัท อาวอง จํากัด
2. บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด
3. บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด
4. บริษัท เรด ดรามา จํากัด
5. บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด
6. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด
7. บริษัท นาคาเซีย จํากัด
8. บริษัท ถายสะดวก จํากัด

จัดจําหนาย

ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
ผลิตภาพยนตร ละคร รายการโทรทัศน และ
ภาพยนตรโฆษณา
9. บริษัท อาร เอส ฟลมแอนดดิสทริบิวชั่น อํานวยการผลิตภาพยนตรและ
จํากัด
บริหารการจัดจําหนายภาพยนตรจากทุกคายสู
ทุกชองทางตางๆเชน โรงภาพยนตร และสาย
หนังตางจังหวัด รวมถึงธุรกิจการเปนตัวแทนจัด
จําหนายภาพยนตรจากตางประเทศ

นอกจากธุรกิจหลัก 3 สายขางตน กลุม อาร เอส มีกลุม สนับสนุน ที่ใหบริการในดานตางๆไดแก สตูดิโอและอุปกรณ
รับจัดงาน Presentation และงานออกแบบงานศิลป โดยวัตถุประสงคหลักของกลุมสนับสนุนมีเพื่อรองรับงานภายในกลุม และ
ในขณะเดียวกันตองหาธุรกิจเพิ่มจากลูกคานอกกลุมดวยอีกทางหนึ่งเพื่อเสริมรายไดและสรางฐานะของแตละบริษัท ทั้งนี้เปนไป
ตามนโยบายการบริหารธุรกิจของกลุมอาร เอส ทีก่ าํ หนดใหทกุ หนวยธุรกิจสามารถดํารงอยูแ ละดําเนินธุรกิจเชิงการคาดวย
ศักยภาพของตนเอง
กลุมสนับสนุน ประกอบดวย 3 บริษทั ดังแสดงในตาราง
ประเภทของบริการ

บริษัทในกลุมสนับสนุน

สตูดิโอและอุปกรณ

1. บริษัท อาร.เอส. สตูดิโอ จํากัด

รับจัดงาน
Presentation
ออกแบบงานศิลป

2. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด
3. บริษัท สครีน เฮด จํากัด
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ลักษณะของบริการ
ใหเชาสตูดิโอโรงถาย อุปกรณในการถายทํา และ
ใหเชาหองตัดตอภาพและบันทึกเสียง
ออกแบบและจัดงานแสดงคอนเสิรต งานเปดตัว
สินคา
ออกแบบสิ่งพิมพ เชน ปกเทป โปสเตอรโฆษณา
เพลง ปกหนังสือ โปสเตอรโฆษณาภาพยนตร

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

2.3
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โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2545 แสดงในตารางดังนี้
สายธุรกิจ

งบเสมือนปรับโครงสรางป 2545
ลานบาท
รอยละ
1. ธุรกิจเพลง
1,035.64
68
273.06
18
2. ธุรกิจสือ่
3. ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน
169.73
11
4. ธุรกิจตอเนื่องและสนับสนุน
11.63
1
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
1,490.06
97
รายไดอน่ื
42.35
3
รวมรายได
1,532.41
100.00
หมายเหตุประกอบการอธิบายตารางโครงสรางรายไดขา งตน
ก.

ตัวเลขจากงบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 มีขอจํากัดในการแสดงภาพปจจุบนั ของ
โครงสรางรายไดทั้งหมดของกลุมอาร เอส หลังปรับโครงสรางการถือหุนและโครงสรางธุรกิจ ดวยสาเหตุพอสรุป
ไดดังนี้
∏ การปรับโครงสรางกลุม อาร เอส เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2545 สงผลใหงบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ
ป 2545 ไมสามารถรับรูรายไดของบริษัทยอยในชวงกอนการปรับโครงสรางกลุ ม (มกราคม-สิงหาคม
2545) บริษัทฯ จึงไดจัดทํางบเสมือนปรับโครงสรางกลุมสะทอนภาพตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม
2545 ขึ้นเพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งปของกลุมอาร เอส
∏ บริษัทฯ ไดจัดทํางบเสมือนปรับโครงสรางกลุมโดยไดมีการจัดทํารายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เสมือนวาไดมกี ารปรับโครงสรางกลุม แลวเสร็จตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2545 และไดมกี ารตัดรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดในป 2545 ออกจากรายไดรวมดังกลาว
∏ ในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2545 มีการจัดตั้งบริษัทใหมขึ้น 3 บริษัทไดแกบริษัท นาคาเซีย จํากัด
บริษัท ถายสะดวก จํากัด และบริษัท โพเอมา จํากัด ทําใหมีรายไดเกิดขึ้นเพียง 3-4 เดือนเทานั้น

ข.

2.4

รายไดจากธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศนในป 2545 จํานวน 169.73 ลานบาท สามารถ
จําแนกออกเปนสวนของการรับจางผลิตรอยละ 75 และสวนของภาพยนตรรอ ยละ 25

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

กลุมอาร เอส มีเปาหมายหลักที่จะรักษาความเปนผูประกอบการรายใหญในธุรกิจบันเทิงครบวงจร ที่มคี วาม
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในปจจุบันของกลุมคือ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ่ และธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
สําหรับธุรกิจเพลง ในป 2546 บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิม่ รายไดในอัตราประมาณรอยละ 20 จากปกอนหนา ดวยนโยบาย
การผลิตงานเพลงจํานวนประมาณ 200-250 ชุด เปนงานเพลงใหมจํานวนประมาณ 60-70 ชุด และจะเนนการดําเนินกล
ยุทธทางตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุนยอดขายตอชุดใหมากขึ้น
สําหรับธุรกิจสือ่ นัน้ กลุมอาร เอส มีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในการผลิตงานสื่อโทรทัศนซึ่งในปจจุบันกลุม
อาร เอส เปนผูนําทางดานการผลิตละคร กลุมอาร เอส เปนศูนยรวมของทีมงานผลิตที่มีคุณภาพสูงจํานวนมากสงผลใหกลุม
อาร เอสสามารถรับงานรับจางผลิตไดมากเนือ่ งจากมีกําลังการผลิตทีค่ อ นขางสูง นอกจากนี้ กลุม อาร เอส ยังมีเปาหมายทีจ่ ะ
เพิม่ จํานวนรายการทีอ่ อกอากาศใหมากขึน้
รวมทัง้ การพัฒนารูปแบบรายการและคุณภาพงานใหไดรบั ความไววางใจจาก
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บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)
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สถานีโทรทัศนและไดรบั ความนิยมจากผูช มโทรทัศนอยางตอเนือ่ ง สําหรับธุรกิจสือ่ วิทยุ และสิ่งพิมพนั้น กลุม อาร เอส มี
เปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดโดยเนนกลยุทธการแขงขันในเชิงรุกมากขึ้นในป 2546
เปาหมายหลักอีกประการหนึ่งคือเปาหมายการเปนผูนําในธุรกิจภาพยนตร เพิ่มสัดสวนรายไดและผลกําไรจากธุรกิจ
ภาพยนตรใหมากขึ้น ดวยการวางโครงสรางธุรกิจใหเกิดการเติบโตอยางมั่นคงและตอเนื่อ ง ดวยการวางแผนอํานวยการสราง
ภาพยนตรปละประมาณ 10 เรื่อง ซึ่งเปนระดับจํานวนที่ประเมินแลววาจะทําใหการดําเนินธุรกิจภาพยนตรเกิดความตอเนื่อง
และสามารถสรางศักยภาพที่แข็งแกรงในเชิงการคา นอกจากการลงทุนสรางภาพยนตรกลุมอาร เอส ยังไดวางแนวทางใหธุรกิจ
ภาพยนตรมีการเติบโตขยายสูธุรกิจรับเปนตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรใหกับบริษัทผูผลิตภาพยนตรอิสระรายยอยในประเทศ
รวมถึงการรับเปนตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรจากตางประเทศอีกดวย
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