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1 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

เรียน ทานผูถือหุน 

บริษัทไดตั้งวิสัยทัศนของเราวาจะเปนผูนําธุรกิจ Lifestyle and Entertainment ที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ 
บริการ รายการและความบันเทิง ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวเพ่ือเติมเต็มคุณภาพชีวิตใหกับผูบริโภคของเรา  โดยบริษัทได
เจาะลึกเขาไปในหมวดคาปลีกอาหารและการศึกษา ซึ่งกําลังขยายตัวในหมูวัยรุน และวัยเริ่มทํางาน ในหวงเวลาที่
กําลังซ้ือระดับกลางกําลังพัฒนาและโอกาสที่มากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบริษัทยังคงขยายกิจกรรม
ในหมวดบันเทิงอยางตอเนื่อง ทั้งการเติบโตในธุรกิจรับจางผลิตรายการโทรทัศน การจัดกิจกรรมและคอนเสิรต รวมถึง
การเขาลงทุนในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“Index”) ซึ่งประกอบธุรกิจการใหบริการทางดาน
การตลาดแบบครบวงจรในสัดสวน 50% เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 สงผลใหรายไดในธุรกิจหมวดบันเทิงของกลุม
บริษัทเวฟฯ เติบโตอยางกาวกระโดด รวมถึงการเฟนหาโอกาสใหมๆ ในชองทางสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อวา
การปรับเปล่ียนทิศทางธุรกิจเขาสูรูปแบบ Lifestyle and Entertainment จะสรางลักษณะเฉพาะและจะทําใหกลุม
บริษัทเวฟฯ สามารถใชประโยชนจากฐานธุรกิจส่ือและบันเทิงที่มีเพ่ือเอื้อหนุนธุรกิจ Lifestyle ไดเปนอยางดี    

กาวแรกของการปรับเปลี่ยนไดเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 กับการเขาซ้ือกิจการ Wall Street English 
(WSE) แฟรนไชสในประเทศไทยซ่ึงอยูในหมวดการศึกษา สงผลใหกลุมบริษัทเวฟฯ กลายเปนผูนําการใหบริการดาน 
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยทันที โดยไดรับการสนับสนุนและความรวมมือการเปนผูนําทางดานการศึกษา
ในประเทศไทยจาก Pearson PLC ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทที่ใหญที่สุดทางดานการศึกษาของโลก โดยรายไดจาก WSE ใน
ป 2558 อยูที่ 716 ลานบาท จาก 9 สาขา และ ลูกคาองคกร 5 ราย  ทั้งนี้ การรวมเศรษฐกิจอาเซียน กอปรกับทักษะ
การใชภาษาอังกฤษของคนไทยที่ยังดอยกวาชาติอื่นในอาเซียน กอใหเกิดโอกาสขยับขยายจํานวนสาขาและฐานลูกคา
องคกรอีกมากมายในอนาคต 

ถัดมาในชวงปลายป 2557 บริษัทไดเขาลงทุนในธุรกิจกลุมอาหาร ซึ่งถือเปนกาวที่ 2 ของการลงทุนสําหรับ 
การขยายธุรกิจในบริษัท เจฟเฟอร เรสเตอรรองต จํากัด ("เจฟเฟอร") ซึ่งมี 79 สาขาทั่วประเทศ จากผลประกอบการ 
เติบโตที่ดีของเจฟเฟอรในการใหบริการรานอาหารในสไตลตะวันตกที่มีคุณภาพและความคุมคาดานราคา ซึ่งเปน 
เอกลักษณเฉพาะตัว โดยมีกลุมเปาหมายกลุมวัยรุน วัยเริ่มทํางาน ตลอดจนครอบครัว รวมไปถึงการบริหารจัดการ 
โครงสรางภายในและเครือขายที่มีในธุรกิจอาหารจะสามารถตอยอดเกื้อหนุน และเปนฐานใหบริษัทขยายธุรกิจ 
กลุมอาหารไดตอไป โดยรายไดจากเจฟเฟอรในป 2558 อยูที่ 723 ลานบาท ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทเวฟฯ 

นายแมทธิว กจิโอธาน 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
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2 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

กาวที่ 3 ของบริษัทในการขยายธุรกิจ เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยการเขาซ้ือบริษัท อินเด็กซ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ("Index") ในสัดสวน 50% ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําของประเทศในดานการใหบริการ 
ดานการตลาดและกิจกรรมอยางสรางสรรคแบบครบวงจร  Index  กอตั้งขึ้นมากวา 25 ป ปจจุบันมีเครือขายที่
ครอบคลุมพ้ืนที่การใหบริการในกลุมประเทศอินโดไชนา อีกทั้งยังเปนบริษัทอีเวนทของคนไทยบริษัทเดียวที่ไดรับ 
การจัดอันดับบริษัทอีเวนทในลําดับที่ 7 ของโลก จากนิตยสาร Special Events Magazine ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Index ยังเปนผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของไทยพาวิลเล่ียน งานเวิลดเอ็กซโป ที่เมือง
เซ่ียงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไดรับคําชมและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก และการ 
เปนผูจัดการแสดงประจําปภายใตชื่อ "Dandaree" ซึ่งเปนการแสดงโชวทางดานวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาที่เมืองพุกาม รวมไปถึงการจัดละครเพลงเวที "รอยดุริยางค" ที่กรุงเทพฯ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ 
ประสบความสําเร็จทั้งในประเทศและตางประเทศ Index ใหบริการงานอยางสรางสรรคและมีคุณภาพ โดยสามารถ 
สรางรายไดใหกลุมบริษัทเวฟฯ ในหมวดธุรกิจบันเทิง 546 ลานบาท นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผานมา 

การลงทุนของกลุมบริษัทเวฟฯ ในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (TSE) ยังคงให
ผลตอบแทนที่เติบโตอยางตอเนื่องจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) โดยสัดสวนการถือครอง
หุน TSE ของบริษัทอยูที่ 20% และ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มูลคาตลาดของ TSE อยูที่กวา 6,800 ลานบาท   

กลุมบริษัทเวฟฯ ยังคงเนนความสําคัญอยางตอเนื่องในเรื่องบรรษัทภิบาลที่มีการพัฒนาขึ้น ดังที่ไดรับ
การประเมินจากระดับ "ดี" ในป 2557 เปน “ดีมาก” ในป 2558 โดยรายงานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําป 2558 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตการ
สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมถึงการประเมินจากระดับ "ดีมาก" ในป 2557 เปน “ดีเยี่ยม” ในป 2558 จากการประเมินการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2558 ที่ผานมา โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investor Association) กลุมบริษัทเวฟฯ จะ
ยังคงพัฒนาลําดับและผลการประเมินในหัวขอบรรษัทภิบาลอยางตอเนื่องในปที่จะถึงนี้และปตอๆ ไป     

สําหรับทิศทางในปหนา เราจะยังคงดําเนินแนวทางในการปรับเปล่ียนกลุมบริษัทเวฟฯ ใหเปนผูนําใน
หมวด Lifestyle and Entertainment ทั้งโดยการขยายตัวจากศักยภาพภายในองคกรเองและจากการเขาซ้ือกิจการ
เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและบนเวทีภูมิภาคอาเซียนใน 3 หมวดธุรกิจ ไดแก 
อาหาร การศึกษาและบันเทิง ในนามของคณะกรรมการกลุมบริษัทเวฟฯ กระผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง 
ตอกําลังใจ แรงสนับสนุน และความเช่ือมั่นที่ผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา หุนสวน หนวยงานราชการ และพนักงาน 
ทุกทานที่มีตอกลุมบริษัทเวฟฯ ตลอดมา  

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระและมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด  จํานวน 3 ทาน คือ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก เปนประธานกรรมการตรวจสอบ หมอมหลวงนลินี หัสดินทร และ         
นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย เปนกรรมการตรวจสอบ   โดยนายประเสริฐ ภัทรดิลก ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 แทนนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ที่ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

ในรอบป 2558  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 4 คร้ัง  โดยประชุมรวมกับสํานักตรวจสอบภายใน  
ฝายจัดการ และผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท เพื่อสอบทานแผนและขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมีการ
ประชุม 1 คร้ัง ที่ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เปนอิสระของผูสอบบัญชี    

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่
ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการ มาตรฐาน และขอกําหนดของ
กฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญได  ดังนี้  

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เพียงพอและเหมาะสม

 สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2558  ของบริษัทและบริษัทยอย  รวมกับผูสอบบัญชี และฝาย
จัดการของบริษัท โดยไดสอบถาม รับฟงคําชี้แจง รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยัง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 รับทราบรายงานการวิเคราะหงบการเงินรายไตรมาสจากฝายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2558 มีความ  
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและ
เหมาะสม   

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม

 พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ของหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบัติ
หนาท่ีดังกลาว

 พิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน

 ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน จัดใหมีกระบวนการของการติดตามผลความคืบหนาการดําเนินการของฝายจัดการอยางตอเนื่อง
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน

 สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสําหรับป 2558 ตามแบบประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



รายงานประจําป 2558 
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3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

 ประชุมรวมกับฝายจัดการและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตาม
กฎหมาย ขอกําหนด และกฎเกณฑที่เก่ียวของ

 ติดตามความคืบหนาของคดีความที่เก่ียวของกับบริษัท

 รับทราบจากผูสอบบัญชีวาไมมีประเด็นและขอสังเกตที่ตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติใน
มาตรา 89/25  แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พศ. 2551

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอคาตอบแทน และเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือนางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีแหงบริษัท             
ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2559 รวมทั้งเสนอแนะจํานวน
เงินคาสอบบัญชีประจําป 2559  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแตงต้ังมีความเปนอิสระ ไมไดใหบริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด   

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ

 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานจากฝายจัดการเร่ืองการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดใหบริษัท
จดทะเบียนดําเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ 
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6. อื่น ๆ

 สอบทานขอมูลที่เปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในรายงานประจําป 2558 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปส้ินสุดวันท่ี 31
ธันวาคม 2558 ของบริษัท(แบบ 56-1)

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่องทุกคร้ัง

 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) เก่ียวกับ
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินตนเองสําหรับป 2558 อยูในเกณฑ
ดี

 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (AC Charter)

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน
เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว

 จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 3/3 
2. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร 4/4
3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 3/4 
4. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร 1/1

   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                  (นายประเสริฐ ภัทรดิลก) 

         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    17 กุมภาพนัธ 2559 



รายงานประจําป 2558   
 

6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
 

      
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 
ทาน คือ นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายธีร สีอัมพรโรจน และ 
ม.ล.นลินี หัสดินทร เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบแขต และความรับผิดชอบตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจัดใหมีการประชุม รวม 3 คร้ัง ซึ่งการดําเนินงานที่ผานการพิจารณาและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว ดังนี้ 

1. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระ และกรรมการท่ีลาออก โดยคํานึงถึงขนาด โครงสราง และองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงการปรับเปล่ียน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป และพิจารณาบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ              
มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

2. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ ความเหมาะสม และ
สอดคลอง กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทน
ของบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันตามรายงานผลการสํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  

3. พิจารณาเงินรางวัลประจําป 2558 และปรับเงินเดือนพนักงานประจําป 2559 ของกลุมบริษัท ทั้งนี้โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจ  

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินการปฏิบัติงานของตนเองสําหรับป 2558 ซึ่งมีทั้งหมด 3 
หมวด ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุม บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 4 =           
ดีเย่ียม,  3 = ดี,  2 = พอสมควร,  1 = เล็กนอย, 0 = ไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน พบวามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยูที่  3.37 คะแนน  (คะแนนเต็มอยูที่ 4 คะแนน) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอยาง
สมํ่าเสมอ โดยในรอบป 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โปรงใสและเปนอิสระ เพื่อประโยขนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 
 
 
 

(นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน) 
                                                                                                    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

                                                                                                                      วันที่ 16 มีนาคม 2559 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงขององคกร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกลุมบริษัทได ทั้งนี้การระบุและจัดการความเส่ียง 
จะชวยสนับสนุนใหกลุมบริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทั้งดานการบริหารจัดการโดยรวม (Overall Management) ดานการบริหาร
แผนงานโครงการ ดานการเงิน และดานกระบวนการทํางาน และชวยคาดการณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่ง
ผูบริหารสามารถนําเหตุการณที่จะเกิดขึ้นนั้นไปพิจารณากับแผนกลยุทธหรือกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อสราง
แผนการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น บริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวย ดร.แคทลีน  มาลีนนท เปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง           
นายธีร สีอัมพรโรจน และนายฟลิป โอลิเวอร เพียซ เปนกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคกร กําหนดกรอบ
การบริหารความเส่ียงขององคกร กํากับดูแลการดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเส่ียง ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ
ของหนวยงานภายในองคกร ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และรับทราบผลหรือ
ความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงขององคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตางๆ และหนาที่อื่นตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ
สรุปไดดังนี้ 

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีการ
ทบทวนความเพียงพอในองคประกอบของนโยบายการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกป ใหเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการองคกร  

2. รับทราบความเส่ียงระดับองคกรที่สําคัญสําหรับป 2558 และพิจารณาอนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการความ
เส่ียง  

3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียงและแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประจําป 2558 

จากการดําเนินการขางตน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิจารณาแลว เห็นวากลุมบริษัทไดกําหนดความเสี่ยง
ระดับองคกรที่ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจหลักของกลุมบริษัท และไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

 
 
 
 

(ดร.แคทลีน  มาลีนนท) 
                                                                                                      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                                                                                                                 วันที่ 16 มีนาคม 2559 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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8 คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 ประธานกรรมการการลงทุน 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ดร.แคทลีน มาลีนนท 
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการกํากบัดูแล

กิจการ 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกํากับดูแลกจิการ 

หมอมหลวงนลินี หัสดินทร 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดคาตอบแทน 

นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท 
 กรรมการ 

นายธีร สีอัมพรโรจน 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการการลงทนุ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกํากับดูแลกจิการ 

นางสาวปยวดี มาลีนนท 
 กรรมการ 
 กรรมการการลงทนุ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

คณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเปล่ียนช่ือจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เม่ือ
วันที่ 30 เมษายน 2552 โดยจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2536 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 421.20 ลานหุน     
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 421.20 ลานบาท และมีทุนที่เรียกชําระแลว 324 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค
เร่ิมแรกจัดต้ัง คือ การผลิตตลับวีดีโอเทปท้ังชนิดไมบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ      
V-Cassette ปจจุบันกลุมบริษัทไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิงสูธุรกิจไลฟสไตลและบันเทิง โดยมีการ
ประกอบธุรกิจดังตอไปนี ้

1. เปนผูผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน

2. ใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และการจัดกิจกรรมตางๆ

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ
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3. เปนผูถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายละครไทยของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
 

 
 

4. ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street 
English (“WSE”)   
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5. ใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใตชื่อ “Jeffer Steak & Seafood” 
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6. ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร  
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วิสัยทัศน (Vision)  
บริษัทจะเปนผูนําในดาน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรูปแบบที่เปน

เอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอมท้ังสรางความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเปนการเติมเต็มและเสริมสราง 
Lifestyle ของลูกคาหรือผูบริโภคใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

พันธกิจ (Mission)  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปไดดังนี้ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

 การใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ใหมีความรู ทักษะ และศักยภาพเพ่ือบริการท่ีดีเลิศ
และใหสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและมีคุณภาพย่ิงขึ้นใหกับองคกร

 การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 การตระหนักและใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสนับสนุนใหประชาชนชาวไทยมีชีวิตท่ีดีขึ้น

คุณคาหลัก (Core Value) 
โดยคุณคาหลักท่ีจะชวยผลักดันใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และพันธกิจได แก  

 Wow : เปนการตระหนักและสรางความประทับใจหรือกําลังใจใหกับตนเอง พนักงานในองคกร ผูบริโภค และลูกคา

อยางสม่ําเสมอทุกๆวัน

 Achieve : การดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ภายใตวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม และเปนไป

ตามจริยธรรมธุรกิจ

 Value : มีทีมงานที่สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหกับลูกคาหรือผูบริโภค

 Enlighten : เปนการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง ไมหยุดย้ัง

ทั้งนี้ บริษัทไดมีแนวทางหรือกลยุทธในการดําเนินการ ไดแก การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่โดดเดนและมี
ความหลากหลายเพ่ือครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย มีกลยุทธดานการตลาดท่ียืดหยุนและสรางสรรค มีทีมงานและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว “โดยบริษัท
ไดจัดทําแผนธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของบริษัทขางตน โดยมีเปาหมายทางการเงินและเปาหมายการ
เติบโตของรายไดเฉล่ียไมตํ่ากวาปละ 10% ”   

1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท  
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ป เหตุการณ 
ป 2545 บริษัทไดหยุดดําเนินการผลิตตลับวีดีโอสินคาหลัก 
ป 2550 บริษัทไดยกเลิกสวนงานธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายภาพยนตรพรอมลิขสิทธิ์ 
ป 2553 บริษัทไดขยายธุรกิจดานบันเทิง โดยการเปนผูผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน 
ป 2554 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทย โซลาร

เอ็นเนอรย่ี จํากัด (TSE) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือจําหนายให
ภาครัฐและเอกชนจาก 10% เปนไมเกิน 35% ของทุนจดทะเบียน TSE

2. ที่ประชุมผูถือหุนของ TSE มีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนใน TSE คิดเปนสัดสวน 25% ของทุนจด
ทะเบียน TSE

3. บริษัทชําระคาหุนเพิ่มทุนใน TSE เพิ่ม 117.5 ลานบาท รวมเปน 149.5 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนใน
TSE 10.9% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวใน TSE

ป 2555 บริษัทไดขยายธุรกิจดานบันเทิง โดยการเปนผูใหบริการจัดแสดงคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ 
ป 2556 1. บริษัทไดขยายธุรกิจดานบันเทิง โดยการเปนผูผลิตและจัดจําหนายภาพยนตร

2. เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556 นายประชา  มาลีนนท ไดลาออกจากการเปนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท โดยบริษัทไดแตงต้ังนายแมทธิว  กิจโอธาน ใหดํารงตําแหนงแทน เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2556

3. บริษัทชําระคาหุนเพิ่มทุนใน TSE เพ่ิมอีก 104.7 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุน 341.2 ลานบาท สงผล
ใหบริษัทถือหุนครบ 25% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวใน TSE

ป 2557 1. เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจ Lifestyle โดยการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของ
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (EES) ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษภายใตชื่อ “Wall
Street English” ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 21/2557 ประจําป 2557 เม่ือ
วันที่ 25 เมษายน 2557

2. บริษัทไดเขาซ้ือหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TSE จํานวนหุน 22 ลานหุน ที่ราคา
3.90 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 85.80 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนใน TSE 20% ของทุนจดทะเบียนท่ี
เรียกชําระแลวใน TSE

3. เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจรานอาหารสเต็กและ
อาหารทะเลภายใตชื่อ “Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร
เรสโตรองต จํากัด ผานบริษัท เวฟฟูด กรุป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2557 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557   

ป 2558 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและ
บริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใตชื่อ “Index” โดยการเขาซื้อหุนจํานวน 86 
ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการและสําคัญ 
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บริษัท มีนโยบายแบงการดําเนินงานในลักษณะกลุมธุรกิจ โดยมีโครงสรางการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี ้

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
1 หยุดดําเนินงานช่ัวคราว   

 
 
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่ดําเนนิงานอยูในปจจุบัน 

บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่   20% 

บริษัทยอย บริษัทรวม 

บจ. เวฟ ฟูด กรุป    100% 

บจ. เวฟ ทีวี                 100% 

บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต          100% 

บจ. เวฟ พิคเจอรส 1                 100% 

บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส   100% 

บมจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ      50% 

บจ. อีเวนท โซลูช่ันส                   100% 

บจ. เทรเบียง                 100% 

บจ. ไอ ซี วี เอ็กซ                  89% 

บจ. ซึวึดี ออแกไนเซอร 1                100% 

บจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน    70% 

บจ. อินสปาย อิมเมจ     60% 

บจ. มีเดีย วิช่ัน (1994)    51% 

บจ. เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย)    50% 

บจ. บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส    60% 

บจ. บ๊ิก อีเวนท                  50% 

บจ. อินเด็กซ แอนด วี     50% 

บจ. อินเด็กซ แอนด เอ็ม    50% 

บจ. แม็กซ ครีเอทีฟ     50% 

บจ. แฮปปโอ     33% 

บจ. ทาวน แบรนดดิ้ง     20% 

บริษัทรวม 

กิจการรวมคา 

กิจการรวมคา ไอ ด ีทู    67% 

กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี103 มาโก  70% 

กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี63    63% 

กิจการรวมคา อินเด็กซ ซิตี้นีออน     50% 

 

 
 

บริษัทยอย 

บริษัทรวม 
กิจการรวมคา 

บจ. ไอธ้ิงแอ็ด     40% 
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โดยสรุปรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตละบริษัท ดังนี้      
(1) บริษัท และบริษัทยอย ประกอบดวย :  

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 

ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

1. เปนผูถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายละครไทย
ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

2. ใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และการจัด
กิจกรรมตางๆ 

3. ถือหุนในบริษัทอื่น 

 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด  ผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน  

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน 

100% 

2. บริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
(เดิมชื่อบจ. เวฟ ทีวี แอนด มูฟวี่ 
สตูดิโอส) 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางทางธุรกิจโดยการ
เปล่ียนช่ือบริษัท และเปล่ียนวัตถุประสงคของ
บริษัทเปนการลงทุน เพื่อความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ   

100% 

3. บ ริษั ท  เ อ็ ฟฟ เ ชี ยนท  อิ ง ลิ ช   
เซอรวิสเซส จํากัด 

โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทําการ
ฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ 

100% 

4. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

5 บริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด หยุดดําเนินงานช่ัวคราว 100% 
6. บริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร จํากัด หยุดดําเนินงานช่ัวคราว 100% 
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
1. บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด  จัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณที่ใชใน

การผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ประกอบกิจการรานอาหาร จําหนายอาหาร
และเครื่องด่ืม  

100% 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท อีเวนท โซลูชั่นส จํากัด ใหบริการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเลนในงานบันเทิง 100% 
2. บริษัท เทรเบียง จํากัด ใหบริการรับตกแตงสถานท่ี  และใหบริการ

อุปกรณในงานสังสรรคและงานพิธีกรรม  
100% 

3. บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด 89% 
(อีก 11% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

4. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
ออนไลน จํากัด 

ให คําปรึกษาและรับออกแบบจัดสรางและ
ปรับปรุง Website/Flash Media 

70% 
(อีก 30% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 
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ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 

ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

5. บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด ใหบริการจัดทํา  ติดต้ังและร้ือถอนแผนปาย
โฆษณา 

60% 
(อีก 40% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

6. บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส 
จํากัด 

ใหบริการออกแบบ ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพ
และส่ือตางๆ 

60% 
(อีก 40% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

7. บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด ใหบริการอุปกรณแสง สี เสียงในงานบันเทิง 51% 
(อีก 49% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

8. บริษัท เอ็นไวโรเซล         
(ประเทศไทย) จํากัด 

จัดสัมมนา ใหบริการที่ปรึกษา ใหบริการขอมูล
วิจัย วิเคราะหและสํารวจขอมูลทางสถิติ  

50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

9. บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด ผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน และ
ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  

50% 
(อีก 50% ถือโดยบจ. วูดด้ี เวิลด) 

10. บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

11. บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

12. บริษัท ไอธิ้งแอ็ด จํากัด ใหบริการและรับออกแบบงานดานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

40% 
(อีก 60% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 
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(2) บริษัทรวม ประกอบดวย : 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 

ของบริษัทฯ และ 
ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บริษัท ไทย  โซลาร เอ็นเนอร ย่ี 

จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อจําหนายใหภาครัฐและเอกชน 

20% 
(อีก 42.80% ถือโดยบจ. พี.เอ็ม.
เอ็นเนอรยี่ และอีก 37.20% ถือ
โดยรายยอยอื่นๆ)  

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด ใหบ ริการที่ป รึกษา  บริหารจัดการดานการปรับ

ภาพลักษณและการส่ือสารทางการตลาดแบบครบ
วงจร  

50% 
(อีก 50% ถือโดยบมจ. 
มาสเตอร แอด) 

2. บริษัท แฮปปโอ จํากัด ใหบริการออกแบบและผลิตส่ือ Application และ
บริการระบบการติดตอส่ือสารทางอินเทอรเน็ต   

33% 
(อีก 0.5% ถือโดยบจ. คารอน 
บิสซิเนส คอนซัลต้ิง และอีก 
66.50% ถือโดยรายยอยบุคคล
อื่นๆ) 

3. บริษัท ทาวน แบรนดด้ิง จํากัด ผลิตส่ือโฆษณา 20% 
(อีก 80%  ถือโดยบจ. 3         
หนุมาน) 
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(3) กิจการรวมคา ประกอบดวย :  
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 

ของบริษัทฯ และ 
คูสัญญาอ่ืน 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558) 

กิจการที่ควบคุมรวมกันที่ลงทนุโดยบริษัท อินเด็กซ ครีเอทฟี วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี103   

มาโก 
ออกแบบ  จัดทํา  และบริหารจัดการอาคารแสดง
นิทรรศการในงาน Yeosu International Exposition 
2012 

70% 
(อีก 10% ถือโดยบจ. ดีไซน 103 
อินเตอรเนช่ันแนล และบจ. 
ดีไซน 103 และอีก 20% ถือ
โดยบมจ. มาสเตอร แอด)  

2. กิจการรวมคา ไอ ดี ทู ออกแบบกอสราง จัดแสดง และบริหารจัดการอาคาร
แสดงนิทรรศการไทย ในงาน WORLD EXPOSITION  
2010  

67% 
(อีก 5% ถือโดยบจ. ดีไซน 103 
อินเตอรเนช่ันแนล และบจ. 
ดีไซน 103 และอีก 28% ถือ
โดยบจ. รวมนครกอสราง 
(ประเทศไทย) ) 

3. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี63 จัดหาผูรับเหมา ออกแบบ กอสราง จัดทํา ประกอบ
ติดต้ัง งานจัดแสดง ผลิตส่ือจัดแสดง และบริหาร
จัดการอาคารแสดงนิทรรศการในงาน  CP-MEIJI 
VISITOR CENTER 

63% 
(อีก 37%  ถือโดยบจ. ดี       
ซิกซต้ี ทรี) 

4. กิจการรวมคา อินเด็กซ ซิต้ีนีออน จัดหาผูรับเหมา จัดทํา ประกอบติดต้ัง งานจัดแสดง 
และผลิตส่ือจัดแสดงสําหรับพิพิธภัณฑศิริราช 

50% 
(อีก 50% ถือโดยบจ. ซิต้ีนีออน 
ดิสเพลส แอนด คอนสตรั๊คช่ันส 
(ประเทศไทย) ) 

 
หมายเหตุ กิจการรวมคาดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี 
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โครงสรางรายไดรวมของทั้งกลุมบริษัทในระยะ 3 ปที่ผานมา  
(หนวย : ลานบาท) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

%การถือหุน
ของ WAVE
หรือบริษัท

ยอย 

ป2556 ป2557 ป2558 
รายได % รายได % รายได % 

รายไดรวม         
1. รานอาหาร JEFFER 100 - - 57 9 723 33 
2. สถาบันสอนภาษา  EES 100 - - 464 70 716 33 
3. กิจกรรมทางการตลาด 1 Index Group 50 - - - - 546 25 
4. ผลิตและจัดจําหนายรายการทาง

โทรทัศน 
WAVE TV 100 179 62 65 10 98 4 

5. ใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต    
ธุรกิจเพลง และบริหารศิลปน 

WAVE  57 20 42 6 84 4 

6. ผลิต และจัดจําหนายภาพยนตร WAVE Pictures 100 40 14 - - - - 
7. รายไดอื่น All Companies  13 4 38 6 16 1 

รวมรายได 289 100 666 100 2,183 100 
อัตราการเติบโต  60%  130%  228% 

 
หมายเหตุ 
1  บริษัทไดเขาซ้ีอหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 

(Index) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเน่ืองจากบริษัทมีอํานาจควบคุมใน Index สงผลใหบริษัทตองรับรูรายได ตนทุนและคาใชจายเต็มจํานวน
จากธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด ในขณะที่รับรูสวนแบงกําไรตามสัดสวนของการลงทุนเพียง 50% ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เปนตนมา    

 

 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
2.1 ธุรกิจผลิต รับจางผลิต และจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน 

ดําเนินงานภายใต บจ.เวฟ ทีวี (“บริษัทฯ”) 
2.1.1 ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ     
ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน โดยการแบงเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการ

โทรทัศน และขายโฆษณา โดยมีรายไดจากการขายเวลาโฆษณา รายไดจากการโปรโมทสินคาและบริการในรายการ
โทรทัศน ปจจุบัน รายการโทรทัศนของกลุมบริษัทที่แพรภาพทางสถานีโทรทัศน มีจํานวน 1 รายการ กลาวคือ 
 
 
 
 
 
 
ช่ือรายการ จุดนัดภพ 
วันที่ออกอากาศ ทุกวันเสาร 
เวลาที่ออกอากาศ 23.30 – 24.15 น. 
สถานีโทรทัศน สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
ออกอากาศ เร่ิมออกอากาศกลางเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2558 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ: 
จุดนัดภพ เปนเร่ืองราวของภารกิจพิลึกพิล่ัน ภพผกพัน พัวพันดวยกรรมบุญ เร่ืองราวของการพบกันระหวางผีกับคน 
 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 กลยุทธการแขงขัน 
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ ดําเนินธุรกิจการบันเทิง เพื่อผลิตรายการท่ีมีคุณภาพใหกับ

สถานีโทรทัศนชองตางๆ อยางไรก็ตามกลุมลูกคาของบริษัทก็คือผูชมรายการ ดังนั้นบริษัทจะตองแขงขันดานคุณภาพของ
รายการกับสถานีอื่น ๆ ในชวงเวลาเดียวกัน 
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เนื่องจากรายไดของธุรกิจนี้ มาจากรายไดจากการขายเวลาโฆษณา จึงตองแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด
ในชวงเวลาดังกลาวท้ังจากผูประกอบการรายเดิม และผูประกอบรายใหมที่จะเขามาในอนาคต บริษัทจะใชกลยุทธในการ
กําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และควบคุมคุณภาพของรายการ มีรายการหลากหลายประเภท นอกจากนี้จะพยายามคัด
สรรผูผลิตรายการใหเหมาะสมกับประเภทรายการ หรือเร่ืองที่จะทําการผลิต เนื่องจากผูผลิตรายการแตละรายจะมีความ
ถนัดแตกตางกันออกไป รวมทั้งกําหนดนโยบายในการสรางสรรค และพัฒนารายการโทรทัศนของบริษัทฯ อยูเสมอ อีกทั้ง
ยังมีการพัฒนารายการเดิมอยางตอเนื่องทั้งในดานรูปแบบรายการ เนื้อหาสาระ และความบันเทิง เพื่อใหรายการของ
บริษัทฯ ไดรับความนิยมจากประชาชนโดยตลอด 

นโยบายและการกําหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาอัตราคาโฆษณา และอัตราคาโปรโมทใหมีความเปนธรรม และคุมคาตอ

ลูกคาเพื่อรักษาความสัมพันธอันดีในระยะยาว ซึ่งการกําหนดราคาจะพิจารณาจากความนิยมของแตละรายการ สถานี 
และชวงเวลาท่ีออกอากาศ ซึ่งเปนอัตราท่ีสามารถแขงขันไดกับคูแขงในอุตสาหกรรม นอกจากน้ีกลยุทธการจําหนายแบบ
แพ็กเกจมีสวนชวยใหการกําหนดราคามีความยืดหยุน และสนองความตองการของลูกคาโฆษณาไดมากย่ิงขึ้น กลาวคือ
ลูกคาสามารถเลือกลงโฆษณาและประชาสัมพันธกับบริษัทฯ ไดหลายรูปแบบในหลายรายการ โดยลูกคาสามารถเลือกซื้อ
เวลาโฆษณาและเปนผูสนับสนุนรายการเพื่อโปรโมทสินคาและบริการในรายการเดียว หรือการเลือกซ้ือเวลาโฆษณาและ
เปนผูสนับสนุนรายการเพื่อโปรโมทสินคาและบริการในหลายรายการ 

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาที่ซื้อเวลาโฆษณาและโปรโมทกับบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 
1. กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทที่ใหบริการวางแผนการโฆษณา และจัดสรรเวลาโฆษณา

ใหกับลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ โดยลูกคากลุมนี้จะซ้ือเวลาโฆษณา และโปรโมทกับบริษัทฯ เปน
แพ็กเกจ (Package) คือ การเลือกโฆษณาและประชาสัมพันธกับบริษัทฯ ไดหลายรูปแบบในหลายรายการ โดยเปนการซ้ือ
ลวงหนา และมีระยะเวลาการซื้อนาน โดยมีระยะเวลาซ้ือต้ังแต 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อจัดสรรใหแกการ
โฆษณาสินคาและบริการแตละรายตามแผนโฆษณาที่วางใหกับลูกคา ซึ่งไดแก บริษัทขนาดใหญ องคกรของรัฐบาล และ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีการวางแผนการตลาดและกําหนดงบประมาณการตลาดอยางชัดเจนและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง โดยใหบริษัทตัวแทนโฆษณาเปนผูวางแผนโฆษณาให 

2. กลุมบริษัทท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑหรือลูกคาโดยตรง (Direct Customer) ไดแก บริษัทหางรานเอกชน
ทั่วไปที่สามารถกําหนดแนวทางโฆษณา และประชาสัมพันธไดเองโดยติดตอซื้อเวลาโฆษณากับบริษัทฯ โดยตรง ซึ่ง
สวนมากลูกคากลุมนี้จะมีขนาดเล็กกวากลุมที่ติดตอผานบริษัทตัวแทนโฆษณาและมีงบประมาณในการโฆษณานอยกวา 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีลูกคาที่เปนกลุมบริษัทตัวแทนโฆษณาจํานวนมาก รวมถึงการมีลูกคากลุมเจาของผลิตภัณฑที่
อยูในธุรกิจที่หลากหลาย และไมมีลูกคาบุคคลภายนอกรายใดซ้ือเวลาโฆษณาจากกลุมบริษัทในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
เกินกวารอยละ 30 เม่ือเทียบจากรายไดรวม 

กลุมผูชมรายการเปาหมาย 

บริษัทฯ มุงเนนการผลิตรายการที่ใหผูคนทุกกลุมทุกสาขาอาชีพสามารถชมได และไดรับสาระและความ
บันเทิง โดยกลุมผูชมหลักของรายการจะเปนตามลักษณะเฉพาะของรายการโทรทัศนดังนี้ 

รายการ กลุมผูชมเปาหมาย 

“จุดนัดภพ” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
 



รายงานประจําป 2558   
 

23 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 การจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทฯ มีเจาหนาที่ฝายขายและการตลาดทําหนาที่ในการจําหนายเวลาโฆษณาและการโปรโมทของบริษัทฯ 

เอง โดยปกติในการจําหนาย จะมีเจาหนาที่ของผูรับจางเขาไปติดตอกับลูกคาโดยตรง เพื่อเสนอรูปแบบ และแพ็กเกจการ
โฆษณา และโปรโมทรายการโทรทัศนตางๆ ของบริษัทฯ รูปแบบการจําหนายมีทั้งการจําหนายนาทีโฆษณา การเปน
ผูสนับสนุนรายการโดยโปรโมทสินคาหรือบริการ การขายแบบเปนแพ็กเกจในรายการเดียว หรือการขายแบบเปนแพ็กเกจ
ในหลายรายการ โดยมีลักษณะการจําหนายดังนี้ 

1. การขายเวลาโฆษณา (Air Time) เกิดจากขอตกลงกับทางสถานีในรูปแบบ Time Sharing ซึ่งจํานวนนาที
โฆษณาตอเวลาออกอากาศถูกกําหนดโดยกรมประชาสัมพันธ โดยการออกอากาศ 1 ชั่วโมงสามารถขายเวลาโฆษณาได
สูงสุด 10 – 12 นาที 

2. การโปรโมทสินคา และบริการในรายการ ไดแก การโฆษณาในรูปแบบแผนปายรางวัล, ปายโฆษณา         
ณ แทน (Podium) ของพิธีกร หรือผูรวมรายการ หรือฉากรายการ เปนตน รูปแบบรายการโทรทัศนที่มีรายไดประเภทน้ี 
ไดแก รายการประเภทเกมโชว โดยการทําสัญญากับผูสนับสนุนรายการจะมีระยะเวลาสัญญาเปนรายเดือนหรือรายป ซึ่ง
รายไดในสวนนี้ทั้งหมดเปนของบริษัทฯ โดยไมตองแบงใหกับทางสถานี 

 สภาพการแขงขัน 
ในปที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว สงผลใหอุตสาหกรรมโฆษณาไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม อยางไรก็ตามจากขอมูลในอดีตที่ผานมา พบวาส่ือโทรทัศนเปนส่ือที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงสุดเสมอ
มา เนื่องจากเปนส่ือที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดจํานวนมากและนําเสนอไดทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ประกอบกับการเขา
มาของชองทีวีดิจิตอลที่มีแนวโนมของสวนแบงการตลาดไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ในสวนของสภาพการแขงขันดานการผลิตรายการทางโทรทัศน โดยเฉพาะละครโทรทัศนในปจจุบันมีการ
แขงขันกันมากขึ้น ทั้งผูจัดละครโทรทัศนและรายการโทรทัศนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมของ
ผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหผูประกอบการโทรทัศนมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองปรับปรุงรายการอยาง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังการปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสถานีโทรทัศนเองดวย โดยที่ผานมา
สถานีโทรทัศนแตละแหงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทัศนใหมหลายรายการเพ่ือเพิ่ม
กระแสความนิยมของผูชมโทรทัศน 

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

ลักษณะของรายการโทรทัศนในปจจุบัน เปนรายการโทรทัศนที่บริษัทฯ บริหารการผลิตเอง และเปนรายการท่ี
สรางสรรค ผลิต และดําเนินการบริหารการจําหนายเวลาโฆษณาเอง โดยบุคลากรของบริษัทฯ ในสัดสวนเวลาโฆษณาท่ี
เปนไปตามขอตกลงกันกับทางสถานี (Time Sharing) ซึ่งลิขสิทธิ์ของรายการเหลานี้จะเปนของบริษัทฯ  

ในการผลิตรายการโทรทัศนมีตนทุนหลักในการผลิต ไดแก คาจางผลิต, คาใชจายในการผลิต, เงินรางวัล, คาบท
ประพันธ และคาพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ เปนตน โดยมีขั้นตอนในการจัดหาผลิตภัณฑและบริการดังนี้ 
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1) จัดหาสถานีโทรทัศน และชวงเวลาออกอากาศ 

วิธีการจัดหาสถานีโทรทัศน และชวงเวลาออกอากาศ 

บริษัทฯ จะตองย่ืนเสนอรูปแบบรายการตอสถานีโทรทัศน เพื่อใหสถานีพิจารณาอนุมัติ โดยมีขั้นตอนการ
อนุมัติ ดังนี้ 

บริษัทฯ เสนอรูปแบบรายการ สถานีพิจารณา ขั้นตอนการผลิต 
(จางผลิต) 

การเสนอรูปแบบรายการตอสถานี 

ผูรับจางโดยทีมงานครีเอทีฟ (Creative) จะระดมความคิดสรางสรรคมาเปนคอนเซ็ปต (Concept) รายการ 
และวางเปนรูปแบบรายการและรูปแบบการนําเสนอโดยในระหวางกระบวนการดังกลาวน้ันอาจมีการปรึกษาหารือกับทาง
สถานีโทรทัศนหรือลูกคาโฆษณาลวงหนา เพื่อวางแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน หลังจากน้ันจึงเร่ิมดําเนินการเลือก
สถานีและชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมกับรายการ และจัดทําเปนขอเสนอ (Proposal) เพื่อเสนอใหทางสถานีพิจารณา  

การพิจารณาอนุมัติของสถานี 

การพิจารณาของแตละสถานีจะมีหลักเกณฑแตกตางกันไป โดยมีหลักใหญๆในการพิจารณา คือ รูปแบบ
รายการ และความสามารถในการชําระคาเชาเวลา ซึ่งการพิจารณารูปแบบรายการนั้น ทางสถานีจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของลักษณะรายการกับเวลาออกอากาศ ประสบการณของผูจัดรายการ และสําหรับรายการเดิมที่มีการ
ออกอากาศมาแลว สถานีจะพิจารณาถึงความนิยมของรายการ และกระแสตอบรับของประชาชนและส่ือมวลชนเปนหลัก  

ลักษณะการทําขอตกลงกับสถานีโทรทัศน 

สถานีจะเปนผูกําหนดขอตกลงของเวลาออกอากาศกับทางสถานี โดยในปจจุบัน บริษัทฯ มีการแบงเวลา
โฆษณากับทางสถานี (Time Sharing) สําหรับกรณี Time Sharing บริษัทฯ ไมตองชําระคาเชาเวลากับสถานีทําใหไมมี
ตนทุนคาเชาเวลา แตบริษัทฯ ตองแบงเวลาในการขายโฆษณาสวนหน่ึงตามสัดสวนที่ตกลงกันใหกับทางสถานีไปจัด
จําหนายเอง ทั้งนี้บริษัทฯ และสถานีจะรวมกันกําหนดอัตราคาโฆษณาและสวนลดที่จะใหกับผูซื้อเวลาโฆษณาใหเปนอัตรา
เดียวกัน  

 

2) ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนและบันทึกเทป (กรณีบริษัทฯ วาจางใหผูผลิตรายการอิสระอื่นผลิตรายการ
ใหจะไมมีขั้นตอนนี้) 

ในปจจุบันรายการที่บริษัทฯ ผลิตเองจะเปนรายการละครซิทคอม “จุดนัดภพ” 
2.1) ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) 
2.2) ขั้นตอนการถายทํารายการ / บันทึกเทป (Production) 
2.3) ขั้นตอนภายหลังการถายทํารายการ (Post-production) 
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2.1) ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) 
ขั้นตอนการผลิตเพื่อออกอากาศในแตละเทป เร่ิมตนจากฝายผลิต วางแผนงานและแนวความคิดในการ

ผลิตสําหรับแตละเทปที่จะออกอากาศ โดยการประชุมเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกระดมความคิดสรางสรรคเพื่อใหไดมาซ่ึง
แนวคิด (Concept) และขอสรุปเนื้อหา สาระ บันเทิง ในบทละครที่ตองการนําเสนอ และสรุปแผนงานเพื่อสงใหทีมผลิต
รายการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดวันบันทึกเทป นัดหมายดารา นักแสดง และกระจายงานไปยังสวนงานตางๆ เพื่อ
เตรียมงานกอนการถายทํา 

นอกเหนือจากการผลิตในแตละเทปแลว ทีมงานเตรียมการผลิตของแตละรายการมีหนาที่เตรียมงาน
และวางแผนลวงหนาทั้งในระยะส้ันและระยะยาวเพื่อกําหนดรูปแบบหรือทิศทางการดําเนินรายการโทรทัศน ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาความนิยมของรายการและสรรหาแนวทางนําเสนอใหมๆ และตรงกับความตองการของผูชมรายการ กระบวนการ
ตางๆ ไดแก การคนควาหาขอมูลขาวสารเพื่อใชพัฒนารายการ การสรรหาดารานักแสดง เปนตน  

 

2.2) ขั้นตอนการถายทํารายการ / บันทึกเทป (Production) 

การถายทํารายการโทรทัศนของบริษัทฯ จะถายทํารายการลวงหนาประมาณ 2 - 4 สัปดาห ทั้งนี้ เพื่อให
ฝายผลิตมีเวลาที่พอเพียงและสามารถควบคุมคุณภาพของรายการกอนออกอากาศได เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนเตรียมการผลิต 
ฝายผลิตจึงนัดถายทํารายการที่สถานที่ตางๆ ที่กําหนดไวในแผนการผลิต ซึ่งสวนใหญเปนการถายทํานอกสถานที่ 

 

2.3) ขั้นตอนภายหลังการถายทํารายการ (Post-production) 

กระบวนการภายหลังการถายทํารายการ (Post-Production) เปนกระบวนการตัดตอเทปที่ไดบันทึกการ
ถายทํา รวมถึงการคัดเลือกภาพ การเพิ่มเสียง หรือเทคนิคพิเศษตางๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีทีมงานในการตรวจสอบคุณภาพ      
อีกคร้ังกอนสงเทปรายการใหทางสถานีเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกอนการออกอากาศลวงหนาประมาณ 2-3 วัน หาก
ทางสถานีมีความเห็นวาเน้ือหารายการมีสวนที่ไมเหมาะสมตอการออกอากาศ ทางสถานีสามารถสงกลับใหทางบริษัทฯ 
ดําเนินการแกไขไดทันเวลา ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไมพบปญหาดังกลาวเน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายไมผลิตรายการที่เขาขาย
ตองหาม และเม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการผลิตทั้งหมดและไดเทปรายการที่สมบูรณที่พรอมใหทางสถานีนําออกอากาศทาง
โทรทัศนตอไป 
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2.1.2 ธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน 

บริษัทฯ รับจางผลิตละครโทรทัศนและออกอากาศในป 2558 อยู 1 เร่ือง คือ เร่ือง “แกวตาหวานใจ” 
 
 
 
 
 
 

ช่ือรายการ “แกวตาหวานใจ”  
วันที่ออกอากาศ  ทุกวันศุกร – อาทิตย 
เวลาออกอากาศ  20.15 -  22 .30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
เริ่มออกอากาศ             กุมภาพันธ 2558 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
แกวตาหวานใจ เปนเร่ืองราวของชายหนุมที่เปน “กุลสตรี” กับ หญิงสาว “มาดแมน” บังเอิญ
มารวมชายคาเดียวกัน โดยเหตุผลหลักของการโคจรมาพบกันของทั้งคู ก็คือ เด็กหญิง   
“มดตะนอย” ตัวนอยๆ ที่จะกัดหัวใจของเขาและเธอใหแสบๆ คันๆ กันเลยทีเดียว  
 
บริษัทฯ อยูระหวางการผลิตละครโทรทัศนที่รับจางผลิต 2 เร่ือง คือ เร่ือง “บวงอธิฏฐาน” และ เร่ือง “บัลลังก

ดอกไม” ซึ่งคาดวาจะออกอากาศในป 2559 นี้  
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ช่ือรายการ “บวงอธิฏฐาน” 
วันที่ออกอากาศ  ระหวางรอออกอากาศ 
เวลาออกอากาศ  20.15 -  22 .30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
เริ่มออกอากาศ             ในป 2559 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
บวงอธิฏฐาน เปนเร่ืองราวศิลาจารึกซ่ึงตกทอดมาจากนครที่สาปสูญ คือที่มาของความรักและ
ความอาฆาตแคนที่ถูกกลบฝงมาเน่ินนาน (แนวลึกลับ ยอนภพชาติ)  

 
ช่ือรายการ “บัลลังกดอกไม”  

วันที่ออกอากาศ  ระหวางรอออกอากาศ 
เวลาออกอากาศ  20.15 -  22 .30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
เริ่มออกอากาศ             ในป 2559 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
บัลลังกดอกไม เปนเร่ืองราวของพินัยกรรมประหลาด ที่ไดรอยรัดผูกพันผูหญิงกระโดกกระเดก 
และผูชายยโสเอาแตใจ เขาดวยกันอยางไมมีทางเลือก แมจะเร่ิมตนดวยความขัดแยง ทวา
ความรักบังเกิดขึ้นกลางใจ พายุรายจึงกลายเปนสายลมอบอุนที่โอบอุมดอกไมใหเบงบาน
งดงาม 

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 กลยุทธการแขงขัน 
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ดําเนินธุรกิจการบันเทิง เพื่อผลิตละครโทรทัศนที่มีคุณภาพ

ใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ อยางไรก็ตามกลุมลูกคาของบริษัทฯ ก็คือ ผูชมรายการ ดังนั้นบริษัทฯ จะตองแขงขันดาน
คุณภาพของรายการกับผูจัดรายอื่นๆ 

 กลุมผูชมรายการเปาหมาย 
บริษัทฯ มุงเนนการผลิตละครโทรทัศนที่ใหผูคนทุกกลุมทุกสาขาอาชีพสามารถชมได และไดรับสาระและ

ความบันเทิง โดยกลุมผูชมหลักจะเปนตามลักษณะเฉพาะของแตละประเภทละครโทรทัศน กลาวคือ 

รายการ กลุมผูชมเปาหมาย 

“แกวตาหวานใจ” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

“บวงอธิฏฐาน” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

“บัลลังกดอกไม” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
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 การจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย 
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน ซึ่งจะตองมีการนําเสนอรูปแบบละครที่จะสรางแกทางสถานีและ

เม่ือไดรับอนุมัติใหดําเนินการสรางไดแลวก็จะมีการทําสัญญาวาจางกับทางสถานีเปนรายเร่ืองและไดกําหนดใหสงมอบ
มวนเทปท่ีเสร็จสมบูรณแลวแกสถานีเพื่อรอการออกอากาศตอไป 

 สภาพการแขงขัน 
ในปที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว สงผลใหอุตสาหกรรมโฆษณาไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม อยางไรก็ตามจากขอมูลในอดีตที่ผานมา พบวาส่ือโทรทัศนเปนส่ือที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงสุดเสมอ
มา เนื่องจากเปนส่ือที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดจํานวนมากและนําเสนอไดทั้งภาพและเสียงพรอมกัน 

ในสวนของสภาพการแขงขันดานการผลิตรายการทางโทรทัศน โดยเฉพาะละครโทรทัศนในปจจุบันมีการ
แขงขันกันมากขึ้น ทั้งผูจัดละครโทรทัศนและรายการโทรทัศนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมของ
ผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ทําใหผูประกอบการโทรทัศนมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองปรับปรุงคุณภาพ
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสถานีโทรทัศนเองดวย โดยที่ผานมา
สถานีโทรทัศนแตละแหงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทัศนใหมหลายรายการเพ่ือเพิ่ม
กระแสความนิยมของผูชมโทรทัศน  

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
ธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน ดําเนินงานโดย บจ.เวฟ ทีวี บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละครโทรทัศนที่มี

คุณภาพ โดยจะเปนละครแนวใดขึ้นอยูกับสภาวะตลาด บทภาพยนตรและการพิจารณาของสถานีโทรทัศนผูวาจาง ซึ่งจะมี
การทําสัญญาวาจางผลิตละครโทรทัศนเปนรายเร่ือง เม่ือผลิตเสร็จก็จะสงมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศตอไป  

ขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศนจะมีความคลายคลึงกับการผลิตรายการโทรทัศนที่กลาวขางตนโดยสรุป ดังนี้  
1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) 
2. ขั้นตอนการถายทํารายการ / บันทึกเทป (Production) 
3. ขั้นตอนภายหลังการถายทํารายการ (Post-production) 
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2.2 ธุรกิจใหบริการจัดแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรมตางๆ 

ดําเนินงานภายใต บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท (หนวยธุรกิจ i-Wave)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท 

การจัดคอนเสิรต และการจัดกิจกรรม  
ไดแก การจัดงานกิจกรรมพิเศษ การจัดงานแถลงขาว การจัดแสดงดนตรีสด การแสดงคอนเสิรตของศิลปน โดยเร่ิม

ต้ังแตการวางแผนแนวความคิดใหตรงกับกลุมเปาหมาย สรรหา คัดสรร ศิลปนไทย ศิลปนตางประเทศ คอนเทนทงานแสดง
ตางๆ  ไปจนถึงการจัดการดานเตรียมงาน การประชาสัมพันธ การฝกซอม ออกแบบตกแตงสถานที่การแสดง และการจัด
จําหนายบัตร  

ในป 2558 กลุมบริษัทมีการจัดแสดงคอนเสิรตทั้งส้ิน 3 คอนเสิรต 4 รอบการแสดง ไดแก The Palace and Friend 
(Restage) 1 รอบการแสดง Nuvo Love Story 2 รอบการแสดง และ Yesterday Once More 1 รอบการแสดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ นําเสนอความบันเทิงใหกับกลุมผูบริโภค ซึ่งในปที่ผานมามีภาวะการ
แขงขันที่สูง ทั้งในเร่ืองผูจัดคอนคอนเสิรต  การจัดหาศิลปน การสรางสายสัมพันธที่ดีกับศิลปน และการจองพื้นที่แสดง
คอนเสิรต ซึ่งเปนสวนสําคัญหลักในงานแสดงคอนเสิรต และสงผลกระทบตอตนทุนในการบริหารและการผลิต  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงภาวะการแขงขันดังกลาว จึงไดกําหนดเปาหมายเพื่อจะครอบครองสวนแบงทาง
การตลาดในธุรกิจดังกลาวใหเพิ่มมากขึ้น โดยการเพ่ิมปริมาณงานแสดงคอนเสิรตที่มีคุณภาพใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย
มากขึ้น 
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 กลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทมุงเนนการผลิตคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม โดยมีกลุมเปาหมาย 2 กลุมใหญ คือ  

(1) กลุมผูสนับสนุน (Sponsor) และ 

(2) กลุมผูบริโภค ดังนี้ 

 

รายการ กลุมเปาหมาย 

คอนเสิรตและการจัดกิจกรรม 

 ผูสนับสนุน (Sponsor) เชน บริษัท หางราน หนวยงานราชการ 

 สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย หรือกลุมคนทํางานท้ังชายและ
หญิงอายุ 20 ปขึ้นไป 

 

นโยบายและลักษณะการตลาด 

 กลยุทธในการแขงขัน 

- ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

กลุมบริษัทฯ เนนการผลิตคอนเสิรตที่มีคุณภาพ และครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
หรือกลุมคนทํางานท้ังชายและหญิงอายุ 20 ปขึ้นไป ซึ่งมีศักยภาพในการซ้ือสินคาและบริการ  และดวยคุณภาพของ
ทีมงานและศิลปน ผลงานจึงไดรับการตอบรับและเปนที่ตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี  

- ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีรูปแบบที่โดดเดน 

เนื่องจากธุรกิจปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูงการเลือกซ้ือโฆษณาของลูกคาจะพิจารณาศิลปนที่ไดรับความ
นิยมและมีคุณภาพเปนสําคัญ ดังนั้นกลุมธุรกิจไดตระหนักและใหความสําคัญในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพโดยมุงเนน
การใหความบันเทิงที่คุณคา คุมคา และเปนงานท่ีนาประทับใจสําหรับผูชม 

- ทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

ทีมงานและบุคลากรของบริษัท และทีมผูผลิตเปนมืออาชีพที่มีประสบการณในวงการอยางตอเนื่องและ
ยาวนานมีผลงานและภาพพจนที่ดีเสมอมา ซึ่งเปนสวนสําคัญหนึ่ง ในองคประกอบการทํางานท่ีมีคุณภาพและสราง
ความสําเร็จในผลงานจนไดรับความไววางใจและความม่ันใจของผูชมที่ติดตามงานของบริษัท 

- มีนโยบายดานการตลาดที่ยืดหยุนและสรางสรรค 

ดานราคา 

กลุมธุรกิจไดใชกลยุทธทางการตลาดในดานราคาแบบเหมารวม (Package) โดยมี package ในราคาที่คุมคา
ใหลูกคาเลือกได เพื่อใหสอดคลองตามงบประมาณของลูกคา นอกจากน้ี กลุมธุรกิจยังมีการใหสวนลดสําหรับลูกคาที่มีการ
เซ็นสัญญาในระยะยาวเพื่อความตอเนื่องในการบริหารงบประมาณของลูกคา  
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- มีนโยบายการมีหุนสวนการดําเนินการ 

กลุมธุรกิจไดเปดโอกาสในการมีหุนสวนเพื่อรวมดําเนินการในการจัดงาน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการดาน
รายไดของการจัดงานและการใชสิทธิประโยชนดานภาพลักษณของตราสินคาอีกดวย 

 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

การแขงขันของธุรกิจมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นผูประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตงานที่มีคุณภาพ มี
แนวคิดสรางสรรค และมีความคลองตัวในการปรับกลยุทธไดทันทวงทีจะสามารถที่จะครองสวนแบงตลาดไดม่ันคงกวา 

 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

การจัดหาใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

องคประกอบสําคัญในการผลิตคอนเสิรต คือ 

1) ศิลปนและบุคลากร 

2) ตนทุนการผลิต 

ในสวนของตนทุนการผลิตของกลุมบริษัท คาใชจายหลักคือ คาเชาสถานท่ี คาจาง คาตัวศิลปน ซึ่งทางกลุมบริษัท 
ไดทําสัญญาอยางถูกตอง ไดแก คาตัวศิลปน คาจาง คาลิขสิทธิ์เพลง 



รายงานประจําป 2558   
 

32 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช่ือสถาบันสอนภาษา    

Wall Street English (“WSE”)  

ดําเนินงานภายใต บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (“บริษัทฯ”) 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัทฯ เปนบริษัทผูดําเนินกิจการและใหบริการดานการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูใหญ (Adult Learner) อายุ

ต้ังแต 17 ป ขึ้นไป ภายใตชื่อวา สถาบันวอลลสตรีทอิงลิช (Wall Street English) ซึ่งผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการ
ดังกลาวเปนการดําเนินการภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัท Pearson Education Limited ซึ่งเปนบริษัทผูประกอบกิจการและจด
ทะเบียนของประเทศอังกฤษ และเปนผูนําทางธุรกิจดานการศึกษารายใหญที่สุดของโลก นอกจากนี้บริษัท ฯ หรือสถาบัน
วอลลสตรีทอิงลิช ยังเปนผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

ในระดับของสากล สถาบันวอลลสตรีทอิงลิช (Wall Street English) เปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ
มากกวา 43 ป และมีสาขามากกวา 450 แหง ในจํานวน 28 ประเทศท่ัวโลก มีนักเรียนไมตํ่ากวา 4 ลานคน สําหรับ    
ประเทศไทย บริษัทฯ เปนผูประกอบการเพียงรายเดียวท่ีไดรับลิขสิทธิ์จาก บริษัท Pearson Education Limited เพื่อให
ประกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดดําเนินกิจการในประเทศไทยมากวา 10 ปเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 
2546 มีนักเรียนผานการเรียนที่สําเร็จและจบหลักสูตรแลวทั้งส้ินกวา 45,000 คน และจํานวนนักเรียนในป พ.ศ. 2558 มี
จํานวนกวา 11,000 คน ปจจุบันบริษัทฯ มีสาขาเปดใหบริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 8 สาขาเพื่อรองรับการ
ใหบริการใหครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอีกจํานวน 1 สาขาในสวนภูมิภาคท่ีจังหวัดเชียงใหม คือ สาขา
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม ทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทั้งส้ิน 9 สาขา  

นอกจากน้ี ในชวงตนป พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ไดมีแผนงานการขยายธุรกิจไปสูสวนปริมณฑลเพิ่มอีกจํานวน 1 สาขา 
คือ สาขาเซ็นทรัล เวสตเกต โดยรวมจะทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทั้งส้ิน 10 สาขา 
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หลักสูตรของสถาบันวอลลสตรีทอิงลิชเปนหลักสูตรมาตรฐานที่ใชเหมือนกันในทุกประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตร
ดังกลาวไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือเปนภาษาตางชาติ โดยเน้ือหา
หลักสูตรจะแบงออกเปนระดับตางๆ มีจํานวนท้ังหมด 20 ระดับ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาไปตาม                
พื้นฐานความรูของผูเรียนแตละคน ลักษณะของระบบการเรียนการสอนของสถาบันวอลลสตรีทอิงลิชมีความเปน
เอกลักษณ กลาวคือ วิธีการเรียนเปนแบบผสมผสาน (Blended Method) ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยาง
รวดเร็วและเปนธรรมชาติ อีกทั้งยังทําใหผูเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางม่ันใจ  

นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองตอกลุมลูกคาที่ตองการการดูแลเปนพิเศษทางบริษัท ฯ จึงจัดใหมีหลักสูตรพิเศษ (VIP 
Course) สําหรับกลุมลูกคาที่ตองการเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด โดยผานกระบวนการเรียนแบบหน่ึง
ตอหนึ่งกับอาจารยชาวตางชาติ ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนไปไดอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ภาพรวมของตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากลท่ีจําเปนตองนําไปใชในการติดตอส่ือสารและเช่ือมโยงกันทั่วโลก และโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมีการรวมตัว
กันเปนหนึ่งเดียวภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 ทําใหตลาดมีการต่ืนตัวในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง  

สถาบันวอลลสตรีทอิงลิชซึ่งไดเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ปและมีการขยายสาขาอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับหลักสูตรของสถาบันวอลสสตรีทอิงลิช เปนที่รูจักและยอมรับกันโดยทั่วไปวามีความแตกตางและเปน
เอกลักษณเฉพาะ อีกทั้งยังเปนหลักสูตรที่ผานการรับรองของ CEFR (Common European Framework of Reference) 
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจประเทศอังกฤษ จึงสงผลใหสถาบันวอลลสตรีทอิงลิช มีศักภาพในการแขงขันไดเปนอยางดี  
 

 กลุมเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายของสถาบันวอลลสตรีทอิงลิช มีต้ังแตกลุมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 

 กลยุทธในการแขงขัน 
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขง

ธุรกิจรายใหมสามารถเขามาแขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรท่ีมีประสบการณและ
ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด มีสถานท่ีต้ังในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางทีมขายใหแข็งแกรงและมี
คุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังทํา
การตลาดท่ีนาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมให
ความสําคัญกับกลุมลูกคาเกาอยางตอเนื่อง ดวยเคมเปญท่ีตอบสนองตอกลุมเปาหมายเพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีก
ดวย     
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 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ดวยช่ือเสียงของสถาบันวอลลสตรีทอิงลิช ที่สะสมมามากกวา 10 ปในประเทศไทย และการเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ทําใหทางสถาบันวอลลสตรีทอิงลิชในปจจุบันมีการเพิ่มชองทางการจําหนายโดยการขยายสาขาไปสูภูมิภาคท่ี
จังหวัดเชียงใหม 1 สาขาในป พ.ศ. 2557 อนึ่ง สําหรับเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทางสถาบันวอลลสตรีทอิงลิช มีการเปด
และขยายสาขาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเพื่อรองรองรับการขยายตัวของเขตเมือง จนทําใหในเขตดังกลาว
ขางตนมีจํานวนสาขารวมกันทั้งหมดถึง 8 สาขา ต้ังอยูในทําเลที่ประชากรสามารถเขาถึงไดงาย เพื่อรองรับการกระจายตัว
ของประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
หลักสูตรการเรียนการสอนและรูปแบบการใหบริการของสถาบันวอลลสตรีทอิงลิช เปนการดําเนินกิจการภายใต

ลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ไดถูกพัฒนาและกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ โดยแตละสาขาท่ีมีในปจจุบันสามารถรองรับและ
ใหบริการแกนักเรียนไดถึง 1,500 - 2,000 คนตอสาขา สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวกับกระบวนการการเรียนการ
สอนเปนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.4 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตช่ือรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” 
ดําเนินงานภายใต บจ.เจฟเฟอร เรสโตรองต (“บริษัทฯ”)    
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ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เจฟเฟอรเรสโตรองต จํากัด ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Jeffer” เปนรานสเต็กที่มีความหลากหลายของเมนู

ใหเลือกสรร อาทิเชน  สเต็กเน้ือ หมู ไก ปลา ซีฟูดส ซุป และสลัดตางๆ เพื่อสรางความแตกตางและจุดขายใหกับบริษัท 
ลูกคาสามารถเลือกจับคูเมนูตางๆ ไดเองทุกรายการขึ้นอยูกับความชอบ นอกเหนือจากน้ัน รานเจฟเฟอร ยังมีเคร่ืองเคียง
ตางๆ ใหลูกคาไดเลือกทานคูกับอาหารจานหลักอีกดวย นอกจากอาหารจานหลักแลว เจฟเฟอร ยังมีเมนูของหวาน 
ไอศกรีม และ เคร่ืองด่ืมใหเลือกอีกหลายหลายชนิด  

เจฟเฟอร เปนรานอาหารท่ีเนนบรรยากาศภายในรานดูสบายๆ เพื่อใหลูกคารูสึกไดถึงความเปนกันเอง และเหมาะ
กับทุกโอกาสไมวาจะเปนการสังสรรค พบปะพูดคุยในกลุมเพื่อน หรือ กลุมคนทํางานท่ีมีเวลานอย โดยเฉพาะชวงพัก
กลางวัน ที่ตองการเวลาการรับประทานในรานอยางรวดเร็ว บริษัทก็พรอมดวยการบริการที่รวดเร็วของทางราน  

อาหารทุกเมนูที่เจฟเฟอรจะตองปรุงสดใหมทุกจาน เพื่อใหลูกคาที่เขามาใชบริการไดรับความคุมคาทั้งจากคุณคา
ของอาหาร รสชาติ และราคาท่ีสมเหตุสมผล    

ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เจฟเฟอรเรสโตรองต จํากัด มียอดขายภาพรวมเติบโต 7 % จากป 2557 
โดยมีจํานวนสาขาทั้งหมด 79 สาขา กระจายอยูทั่วประเทศ โดยแบงเปน เขตกรุงเทพ 38 สาขา และตางจังหวัด 41 สาขา 
ซึ่งกระจายอยูตามศูนยการคาช้ันนํา ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองหลักในเขตตางจังหวัด เนนตามแหลงธุรกิจ โรงเรียน และ
ชมุชน เพื่อใหลูกคาไดเขาถึงรานอาหารเจฟเฟอรสเต็กไดสะดวกมากย่ิงขึ้น  

 
การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 กลยุทธการแขงขัน 
- การบริหารตนทุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ สรางอํานาจการตอรองกับผูจัดจําหนาย ทําให   
บริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนการจัดซื้อและตนทุนวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมจัดเสิรฟลูกคา 4,000,000 คน    
ตอป ไดอยางตอเนื่อง 

- การสรางแบรนด 
ปจจุบันแบรนดเจฟเฟอรเปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางท้ังในกลุมวัยรุน และวัยทํางาน โดยบริษัทฯ ไดรับ

การตอบรับเปนอยางดี ทั้งในดานความเหมาะสมของราคา  รสชาติอาหาร ความแตกตางและความหลากหลายของอาหาร 
การตกแตงราน และการใหบริการเปนตน ซึ่งเปนบทพิสูจนถึงความแข็งแกรงและเปนที่จดจําในตราสัญลักษณ “เจฟเฟอร” 
ไดเปนอยางดี โดยบริษัทฯ ไดวางแผนการตลาดท้ังส่ือโฆษณาและการตลาดผานชองทางอื่น เชน social media เพื่อให        
แบรนดเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากย่ิงขึ้นและเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหกับบริษัทฯ 

- การกําหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินคาโดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก เพื่อใหผูบริโภคทุกกลุม ทุกวัย และทุก

สาขาอาชีพไดมีโอกาสทานสเต็กที่มีคุณภาพ ในรานท่ีสะดวกสบาย ในราคาที่ยอมเยาว สมเหตุสมผล 

- การขยายสาขา 
บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาอยางตอเนื่องตลอดมา โดยคํานึงถึงเร่ืองการลงทุนและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในแตละสาขา พิจารณาจากทําเลท่ีต้ังที่ดีและเหมาะสม ความหนาแนนของประชากร และกลุมลูกคาเปาหมายเปน
สําคัญ ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อครอบครองสวนแบงทางการตลาดใหมากขึ้น 
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- การจัดโปรโมช่ัน 
ความคุมคาจะกลายมาเปนปจจัยสําคัญที่ลูกคาใหน้ําหนักในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร โดยที่ผาน

มาบริษัทฯ เลือกนําเสนอเมนูอาหารที่มีความหลากหลาย ในราคาที่คุมคาเหมาะสม เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหม ๆ ให
กวางขึ้น และกระตุนลูกคาเกาใหเขามาใชบริการซื้อซํ้าควบคูกัน 
 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาเปาหมายของ เจฟเฟอร มีความหลากหลาย โดยจะเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับกลาง ถึง สูง ไดแก 

กลุมวัยรุน นักเรียนนักศึกษา จนถึงวัยทํางาน ที่มีสไตลเปนของตัวเอง และชื่นชอบการรับประทานอาหารประเภทสเต็ก ให
ความสําคัญกับความหลากหลายของเมนอูาหาร และความคุมคากับราคา 

ปจจุบันแบรนดเจฟเฟอรเปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุนและวัยทํางานตอนตน เนื่องจาก
เมนูอาหารของเจฟเฟอร ตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาไดอยางตรงจุด ทั้งรสชาติอาหาร และความคุมคาที่ไดรับ 
 

 ชองทางการจดัจําหนาย 
ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาท่ีมากถึง 79 สาขาท่ัวประเทศ โดยกระจายอยูใน

หางสรรพสินคาช้ันนําทั่วกรุงเทพ และหัวเมืองใหญ ตามตางจังหวัด รวมถึงแหลงธุรกิจ ชุมชน และศูนยการศึกษาตางๆ 
โดยบริษัทฯ ยังคงดําเนินกลยุทธ ในการขยายสาขาเพ่ิมทั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง เพ่ือเพิ่มสวน

แบงทางการตลาดใหมากที่สุด โดยมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีกไมตํ่ากวา 6 สาขาในป 2559  
 

 สภาพการแขงขัน 
อุตสาหกรรมรานอาหารมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภค ซึ่งสะทอนการ

เปล่ียนแปลงการใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบายย่ิงขึ้น นิยมรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น และมีการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลใหปจจุบันมีรานอาหารเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารท่ีดําเนินกิจการในประเทศท้ังขนาดกลาง
และขนาดยอม จึงทําใหภาวะการแขงขันของธุรกิจอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง 

ธุรกิจรานอาหาร เปนธุรกิจที่วาดวยเร่ืองของการสรางความแตกตางจากคูแขง เนื่องจากภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ความเรงรีบทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหารที่บาน ความตองการเปล่ียนบรรยากาศเพ่ือผอนคลายความเครียด 
การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุมเพื่อนฝูง นอกจากนี้บรรดาผูประกอบการในธุรกิจรานอาหารตางก็
ตองเรงปรับตัวใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาใสใจในคุณคาของอาหารท่ีรับประทานมากขึ้น และยังเนน
ประหยัดคาใชจาย กลาวคือผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะหันมาเนนเมนูอาหารที่หลากหลายและราคาประหยัดกวา
เม่ือเทียบกับการทําอาหารรับประทานเองท่ีบาน บริษัทเองไดเนนความหลากหลายของเมนู ความรวดเร็วของการใหบริการ 
การต้ังราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล การขยายสาขาเพิ่มโดยใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ัง ที่ตองเปนแหลงชุมชนหรือ
ศูนยกลางธุรกิจ และการสรางการจดจําแบรนด “เจฟเฟอร” ผานส่ือตางๆ 
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
ผูบริหารสาขาจะตรวจนับสินคาคงเหลือทุกวันเพื่อทราบจํานวนสินคาที่ตองการใชและทําการส่ังสินคาผานระบบ

ภายในของบริษัทฯ เขามาท่ีสวนกลาง โดยสินคาทุกชนิดจะถูกจัดสงโดยรถหองเย็นที่ไดมาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพสินคา 
สงตรงถึงสาขาท้ังกรุงเทพและตางจัดหวัด โดยบริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพของสินคาและการบริหารตนทุนจากการขนสงเปน
สําคัญ สําหรับสินคาที่อายุการใชงานส้ัน เชน ผักสด บริษัทฯ จะให Supplier สงตรงที่สาขา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ
สดใหมของสินคา 

ในการส่ังซื้อสินคา บริษัทฯ มี Supplier 2-3 ราย สําหรับสินคาแตละประเภท เพื่อกระจายความเส่ียงทั้งในแงของ
ราคา  วัตถุดิบที่อาจจะขาดแคลนในบางชวง สินคาบางรายการบริษัทฯ ใชนโยบายการทําสัญญาจองสินคาในปริมาณมาก 
เพื่อควบคุมตนทุนสินคา และสามารถตอรองเร่ืองของราคาสินคาได โดยเฉพาะสินคานําเขาบางรายการซ่ึงมีปจจัยของ
คาเงินเขามาเก่ียวของ 

บริษัทฯ มีขั้นตอนการส่ังสินคา ตรวจสอบ ควบคุมสินคาและวัตถุดิบทุกขั้นตอน โดยมีผูรับผิดชอบดูแลตาม
กระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาสินคาทุกชนิดที่บริษัทฯ ส่ังเขามาน้ันถูกตองตรงตามความตองการทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 
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2.5 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
ดําเนินงานภายใต บมจ.อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ (“บริษัทฯ”)  
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) คือ กลุมธุรกิจที่ดําเนินงานโดยใชศักยภาพในดานของความคิด

สรางสรรค โดยใหบริการดานการส่ือสารการตลาดอยางครบวงจร ซึ่งนับไดวา อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ เปนบริษัท ครีเอทีฟ 
อีเวนท อันดับ 1 ของประเทศไทย และเปนบริษัทอีเวนทของคนไทยบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดย
นิตยสาร Special Events Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทฯ ไมไดเปนเพียงแคบริษัทที่มีความแข็งแกรงในการ
จัดอีเวนทเพียงอยางเดียว แตยังดําเนินธุรกิจภายใตความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลากวา 25 ป บริษัทฯ 
สรางสรรคผลงานมากมายท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะกับการสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย โดยการจัด
อาคารศาลาไทย ในงาน The World Exposition 2010 ณ นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทําใหอาคารศาลาไทย
ไดรับการจัดอันดับวาเปนประเทศยอดนิยม ติด 1 – 10 จากจํานวนกวา 230 อาคารจากประเทศท่ัวโลก และมี    ผูเขาชมถึง 
8 ลานคน ซึ่งสรางภาพลักษณที่ดีและชวยสงเสริมการทองเที่ยวตอประเทศไทย รวมถึงการสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย 
ในงาน International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี จนกลายเปนพาวิลเล่ียนยอดนิยมจากทั่วโลก จน
ไดรับรางวัลในระดับโลกมากมาย 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดเปดสาขาอยูในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ดวยมองเห็นโอกาสและชองทางใน
การทําธุรกิจต้ังแตป 2011 ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคา ที่ตองการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน โดยบริษัทฯ 
สามารถเช่ือมโยงการบริหารงาน ในเครือขายท้ังในและตางประเทศ ดวยรูปแบบการทํางานท่ีผานมา จะดําเนินธุรกิจแบบ 
Co-Creation คือ การนําเอาจุดแข็ง ประสบการณ Know-How และความเช่ียวชาญท่ีแตกตางระหวางบริษัทฯ และคูคา
ทางธุรกิจมาผนวกกัน จึงทําใหเพิ่มศักยภาพในการสรางสรรคงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในปจจุบัน บริษัทฯ ตอกยํ้าการเปนผูนําและศูนยกลางดานความคิดสรางสรรค ‘Hub of Creativity’ ในภูมิภาค
อาเซียน ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในทุกมิติ ดวยสโลแกนที่วา ‘Never Stop Creating’ โดยแบงการ
ดําเนินงานออกเปน 4 กลุมธุรกิจหลัก คือ 
 

(1) กลุมธุรกิจ Creative Solutions งานบริการดานการตลาดภายใตความคิดสรางสรรค ประกอบดวย  

 งานดานอีเวนท (Event Creator)  
ใหบริการดานวางแผน วางกลยุทธ การบริหารจัดการงานอีเวนท ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ    
อินเด็กซ อีเวนท เอเจนซ่ี  

 งานดานผลิตรายการทีวี (TV Production)  
ผลิตและสรางสรรครายการทีวีดวยไอเดียที่แปลกใหม ไมเหมือนใคร ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ 
วิลเลจ เทเลวิชั่น  

 งานดานดิจิตอล ออนไลน (Digital Online)  
ใหคําปรึกษา และจัดทําแผนการตลาดในโลกออนไลน รวมถึงแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท ภายใตงาน
สรางสรรคของบริษัท แฮปปโอ จํากัด  

 งานดานอินสโตร มีเดีย (In-store Media)  
ผลิตและสรางสรรคส่ือสําหรับอินสโตร ทั้งส่ือทั่วไป และส่ือนวัตกรรมพิเศษ ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท 
บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด  
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 งานดานการส่ือสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ (Communications)  
การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร โฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ภายใตงาน
สรางสรรคของหนวยธุรกิจ คอมมิวนิเคชั่นส ยูนิท  

 งานดานเอ็กซซิบิชั่น และนิทรรศการถาวร (Museum & Exhibition)   
การวางกลยุทธ และบริหารจัดการงานดานเอ็กซซิบิชั่น และนิทรรศการถาวร ภายใตงานสรางสรรคของ
หนวยธุรกิจ มิวเซียม แอนด เอ็กซิบิชั่น หรือ ME 

 

(2) กลุมธุรกิจ Marketing Services งานบริการสงเสริมดานการตลาด ประกอบดวย 

 งานดานการวิจัย (Research Consulting)   
ที่ปรึกษางานวิจัยในแงมุมตางๆ รวมทั้งงานดานการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ภายใตงานสรางสรรคของ 
บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จํากัด  

 งานดานการบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Marketing Consulting)  
การศึกษาความเปนไปไดในการทําธุรกิจ และการทําตลาด รวมถึงวิเคราะหและวางแผนกลยุทธใหกับ
องคกรและงานในโปรเจคพิเศษ ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ อินโนเวทีฟ ครีเอเตอร  

 งานดานธุรกิจใหบริการใหเชาอุปกรณ (Equipment Supply) 
การใหบริการดานแสง สี เสียง อุปกรณเคร่ืองเลน การจัดแสดงทั้งในและตางประเทศ ประกอบงานดาน
กิจกรรมการตลาด ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด และบริษัท อีเวนท โซลูชั่นส 
จํากัด  

 งานดานการพิมพ การออกแบบตกแตง (Printing and Decoration) 
การใหบริการดานงานพิมพทุกประเภท รวมถึงการออกแบบตกแตง หางสรรพสินคา รานอาหาร สํานักงาน 
เปนตน ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด 

 งานดานการจัดเล้ียง งานสังสรรค ปารต้ี งานแตงงาน ในรูปแบบที่แตกตาง ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท 
เทรเบียง จํากัด 

 งานดานการผลิตวีดีโอ พรีเซนเทชั่น คอมพิวเตอรกราฟฟค 3Dแอนนิเมช่ัน รวมถึงหองตัดตอ หองสตูดิโอ 
ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ อินเด็กซ สตูดิโอ 

 

(3) กลุมธุรกิจการดําเนินงานในภูมิภาค (ASEAN Wings)  
งานดานการตลาดเชิงสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน กับการขยายธุรกิจออกสูกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
อาทิ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศในแผนยุทธศาสตร เชน ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ดวย 5 ยุทธศาสตร 5 เคร่ืองมือหลัก คือ งานดานอีเวนทมารเก็ตต้ิง (Event 
Marketing) งานดานการจัดเฟสทีฟ อีเวนท (Festive Event) งานดานการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผาน
งานวิจัย (Consumer Insight: Research) การสรางชองทางในการส่ือสารแบบผสมผสาน (Integrated Media 
Platform) การจัดงานแฟร และเอ็กซซิบิชั่นทุกรูปแบบ (Professional Exhibition Organizer) เพื่อรองรับตลาด
ภาคธุรกิจสูธุรกิจในรูปแบบการตลาดผสานความคิดสรางสรรคแบบครบวงจร (Creative Marketing 
Solutions) ภายใตงานสรางสรรคของ 2 บริษัท ไดแก บริษัท เมียนมาร อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด และ
บริษัท ไอซีเว็กซ จํากัด  
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(4) กลุมธุรกิจดานงานไลฟสไตล (Lifestyle Experience) คือ กลุมธุรกิจที่สรางประสบการณใหม และ
ตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคทั้งในดานบันเทิง และในชีวิตประจําวัน ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ 
สเปเช่ียว โปรเจค ประกอบดวย  

 ดานคอนเสิรตทั้งในประเทศและตางประเทศ (Domestic & International Concert) 

 ดานโชวบิซ (Showbiz) งานดานละครเวที ผสานเทคนิคทันสมัย 

 ดานไลฟ เฟสติวัล (Live Festival) งานแสดงกิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาล 

 ดานนิทรรศการในรูปแบบโรดโชว (Traveling Exhibition) ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 

การตลาดและการแขงขัน 
 สภาพการตลาด 

เนื่องดวยภาพรวมงานดานการตลาดในป 2558 อยูในภาวะทรงตัว ซึ่งธุรกิจอีเวนทก็เชนเดียวกัน อีเวนทเปนธุรกิจที่
มีความผันผวนมากในสภาวะตางๆ ทั้งในเร่ืองของการเมือง เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ มูลคาตลาดของธุรกิจอีเวนทโดย
รวมอยูท่ี 1.23 หม่ืนลานบาท ซึ่งอยูในภาวะทรงตัวจากป 2557 ดวยปจจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทยยังมี
ความผันผวน ทั้งนี้เช่ือวาในปหนา ทั้งในเร่ืองของนโยบาย และโครงการของทางภาครัฐตางๆ จะสงผลใหภาพรวมของ
ภาคเอกชน และองคกรตางๆ เดินหนาใชงบประมาณจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุนยอดขายมากขึ้น แตจะเปนการ
เนนหนักในเร่ืองของการลด แลก แจก แถมเปนหลัก ในสวนของภาพรวมของธุรกิจอีเวนทป 2559 เช่ือวามีแนวโนมใน
ทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องดวยปจจัยที่เขามาหนุนคร่ึงปหลังของป 2558 จากภาครัฐที่มีนโยบาย และโครงการตางๆ อยาง
โครงการดานรถไฟฟาใตดิน รวมถึงโครงการใหญๆ ที่ภาครัฐเรงประมูลใหแลวเสร็จภายในส้ินป 2558 นี้ จึงเปนปจจัยที่
สําคัญที่กระตุนระบบการไหลเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจไดเปนอยางดี สงผลดานกําลังการซ้ือ (Purchasing Power) 
ของผูบริโภคใหมีมากขึ้น ดานนักการตลาดหลังจากที่ชะลอการใชงบประมาณดานการตลาดมาในชวงป 2558 เร่ิมวางแผน
ใชงบประมาณในป 2559 
 

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
จากการที่บริษัทฯ ใหบริการทางธุรกิจสรางสรรคที่หลากหลาย ทําใหสามารถตอบสนอง และครอบคลุมงานดาน

การตลาดในทุกมิติ รวมถึงชวยเช่ือมโยงลูกคาทั้งจากประเทศไทยและตางประเทศเขาสูตลาดอาเซียน ดึงเม็ดเงินกลับสู
ประเทศไทย ทําใหมีลูกคาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงแบรนดระดับโลกอีกดวย 
โดยสัดสวนของลูกคาจะแบงเปนภาครัฐ 20 % และภาคเอกชน 80%   
 

 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทฯ ไดสรางสรรคและทํางานดวยรากฐานของ Creative Business ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนองคกรหลักที่สําคัญ 

โดยโฟกัสหัวใจหลักของความสําเร็จจากปจจัยสําคัญ อยางการคิดคนสรางสรรคอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความแตกตางกับ
ธุรกิจรายอื่น โดยเฉพาะหัวใจสําคัญในเร่ืองการใชงานวิจัยมาชวยตอบโจทยงานใหมีความแมนยําย่ิงขึ้น เพราะบริษัทฯ
ไมใชบริษัทครีเอทีฟ ที่ใชจินตนาการเปนตัวต้ัง ไมใชศิลปนที่มีลายมือเปนของตัวเอง ทุกอยางที่เราจินตนาการและ
สรางสรรคขึ้น มาจากความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมายของลูกคาแตละราย และนํามาแปลงสูไอเดียในรูปแบบของ
บริษัทฯ ซึ่งแบงออกเปน 3 อยาง คือ Content ของลูกคา ผนวกกับ Inside, Creative และ Innovation เม่ือนํามาผสมผสาน
กันก็จะเกิดส่ิงที่ใหมและแตกตางจากท่ีหลายๆ คนเคยทํา ผานชองทางหลากหลายทั้งออฟไลนและออนไลน ตามโจทยของ
ลูกคาและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถสงสาร และส่ิงที่ลูกคาตองการไดอยางแมนยํา และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยรักษาฐานลูกคาในประเทศ และนําไปสูการเปดโอกาสขยายตลาดใหมๆ ไดมากขึ้นอีกดวย 
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 สภาพการแขงขัน 
จากสภาพการณแขงขันในตลาดอีเวนท และกลุมตลาด Creative Business ถือวามีผูแขงขันเปนจํานวนมาก เนื่อง

ดวยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ที่เอื้อตอการเกิดใหมของธุรกิจที่สามารถเขาถึง และตอบโจทยความตองการของ
ผูบริโภคในยุคปจจุบันไดอยางรวดเร็ว รวมถึง Know-how ที่สามารถเรียนรู และงายตอการทําความเขาใจ นําไปปรับใชกับ
องคกรของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นถึงผลลัพธที่ออกมาในรูปแบบของผลตอบแทน ที่มีแนวโนมและทิศทางที่เปน
บวก กลาวคือ มีโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นเร่ือยๆ จึงเปนปจจัยสําคัญที่เปดโอกาสใหมีผูเลนหลายรายหันมาจับธุรกิจ และ
กระโดดเขามาในพื้นที่ตลาดนี้เปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามผูเลนสวนใหญจะเปนผูเลนสเกลขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาด
กลาง รวมถึงมีลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการทางธุรกิจที่โฟกัสอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะทาง ซึ่งไมไดครอบคลุมและครบ
วงจรจของกลุม Creative Business อยางแทจริง เรียกวาเปนธุรกิจที่ดําเนินการเพื่อรองรับความตองการของลูกคาอยางใด
อยางหน่ึง ซึ่งเม่ือเทียบกับผูเลนที่เปนลักษณะองคกรใหญและใหบริการทางธุรกิจที่ครบวงจรนั้น ถือวามีจํานวนนอยราย 
และเปนความทาทายคอนขางสูงที่ผูเลนหนาใหมจะแจงเกิดได เนื่องจากความแข็งแกรงของผูเลนรายเดิมที่มีโครงสรางของ
ธุรกิจที่สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาอยางครบวงจร รวมถึงชื่อเสียง ประสบการณ และความไววางใจจาก
ลูกคาที่มีมายาวนาน จึงทําใหตองมีการแขงขันสูงที่จะสามารถเขามาชวงชิงสวนแบงทางการตลาดของผูเลนรายเดิมได 
เชนเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งตัวช้ีวัดความสําเร็จนั้น ไมไดมาจากยอดขายเพียงอยางเดียว บริษัทฯ ไดรับรางวัลในระดับโลก
มากมาย และมีโอกาสไดไปแสดงศักยภาพและผลงานในตางประเทศ ไดวัดฝมือกับประเทศตางๆ วาครีเอทีฟของคนไทย
อยูตรงจุดไหนของโลก นับวาเปนความภูมิใจในฐานะคนทํางาน เพราะมันคือศักด์ิศรีของประเทศไทย และเปนกุญแจแหง
ความสําเร็จ (Key Success) ที่สําคัญ ที่ทุกไอเดียที่ไดคิดนั้นประสบความสําเร็จและไดทําออกมาเปนรูปธรรม ซึ่งเปนส่ิงที่
บริษัทฯ ใหน้ําหนักและใหความสําคัญมาโดยตลอด 
 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัทฯ มีความพรอมในเรื่องของกําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ โดยมีฝาย 

Innovation Research & Development เพื่อตอบสนองงานดานอีเวนทและงานดานส่ือสารการตลาด ทําใหงานของ  
บริษัทฯ มีความแตกตางและสามารถสรางงานในรูปแบบใหมไดเสมอ ในขณะเดียวกันมีการขยายสาขา ไปยังประเทศตางๆ 
ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 
เพื่อครอบคลุมความตองการของลูกคาที่ตองการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน โดยสามารถเช่ือมโยงการบริหารงานในเครือขาย
ทั้งในและตางประเทศไดอีกดวย ซึ่งรูปแบบการทํางานท่ีผานมาจะดําเนินธุรกิจแบบ Co-Creation คือ การนําเอาจุดแข็ง 
ประสบการณ Know-How และความเช่ียวชาญท่ีแตกตางระหวางบริษัทฯ และคูคาทางธุรกิจมาผนวกกัน จึงทําใหเพิ่ม
ศักยภาพในการสรางสรรคงานไดดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ มีหลักการทํางานและมีวิธีคิดในรูปแบบของ 
Event Marketing จะไมใช Event Management เพราะอีเวนท ไมใชแคแสง สี เสียง หรือเวที ไมใชแค Organizer จัดงาน 
แตเปนการสรางกลยุทธและเขาใจ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายมากกวาการเปนแคผูจัดงาน ประกอบกับตลอดระยะเวลา 25 
ป บริษัทฯ ไดวางรากฐานในสองดาน คือ การสราง Networking ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ไปจนถึงแถบตะวันออกกลาง และการ
สราง Infrastructure ซึ่งการสราง Infrastructure หมายรวมถึงการสรางบุคลากรดวย Infrastructure ของบริษัทฯ ไมไดจบ
อยูที่การขยายธุรกิจออกไป แตบริษัทฯ เตรียมพรอมเรื่องคนดวยซ่ึงเปนการวางรากฐานใหกับบริษัทฯ  และส่ิงเหลานี้ใน
อนาคตจะทําใหบริษัทฯ มีความม่ันคง โดยมองเห็นอนาคตของบริษัทฯ ที่จะเติบโตตอไปถึง 50-60 ป และจะกาวสูการเปน
บริษัทขามชาติในที่สุด 
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ในป 2558 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการจัด
แสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม  ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อ
สถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใตชื่อรานอาหารสเต็ก 
“Jeffer Steak & Seafood”  และธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต
ชื่อ “Index” โดยมีปจจัยความเส่ียงของบริษัทในป 2558 ที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ความเส่ียงที่เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน           
 

1. ความเส่ียงในการพ่ึงพิงรายไดจากผูวาจางเพียงรายเดียว  
เนื่องจากกลุมบริษัทรับจางผลิตละครใหกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตเพียงรายเดียว ดังนั้น

กลุมบริษัท จึงตองพิจารณาอยางละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูชม 
นําเสนอใหกับผูวาจางพิจารณา เพื่อใหแนใจวาบทประพันธเร่ืองนั้น ๆจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ    
 
2. ความเส่ียงดานการขาดแคลนบุคลากร 

เนื่องจากการเติบโตของทีวีดิจิตอลทําใหมีสถานีโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น และแตละสถานีโทรทัศนก็มีความตองการท่ีจะ
ผลิตละครเพ่ิมมากขึ้นดวย จึงเปนเหตุใหบุคลากรดานการผลิตละครไมเพียงพอตอการทํางาน ซึ่งทางกลุมบริษัทไดคํานึงถึง
เร่ืองนี้ จึงพยายามปรับเปล่ียนวิธีการในการวาจางบุคลากร จากเดิมที่สวนใหญจะเปนการวาจางในรูปแบบฟรีแลนซ ใหมาเปน
การวาจางในรูปแบบรับเงินคาจางประจํา โดยการทําสัญญาวาจางแบบระยะยาว (Long Term Contract)  เพื่อหลีกเล่ียง
ปญหาในเร่ืองการหยุดชะงักในการดําเนินงาน  
 
3. ความเส่ียงในเรื่องระยะเวลาในการผลิตละครที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 

ปกติในการผลิตละครเร่ืองหนึ่ง จะใชระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ  6 – 8 เดือน (ขึ้นอยูกับความยากงายของ
ละครแตละเร่ือง) แตอาจมีปจจัยบางประการที่ทําใหไมสามารถดําเนินงานถายทําละครได อาทิเชน บทละครไมเสร็จ            
คิวนักแสดงไมไดเนื่องจากความเจ็บปวยหรือเหตุขัดของอื่นๆ รวมทั้งในการถายทําละครซึ่งจะตองมีการถายทําละครนอก
สถานที่ สภาพดินฟาอากาศก็จะมีผลใหการถายทําละครตองหยุดชะงัก สงผลใหใชเวลาในการถายทํามากกวาเวลาท่ีกําหนดไว 
ทําใหตนทุนในการผลิตละครเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเส่ียงน้ีทางบริษัทไดคํานึงถึงตลอดเวลา และไดวางแผนลวงหนาจาก
ประสบการณที่ส่ังสมมา ดวยการประเมินงานกอนที่จะทําการเปดกลองละคร รวมทั้งมีการวางแผนการถายทําในแตละชวงฤดู
ใหมีความเหมาะสมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 
 
 
 

3. ปจจัยความเสี่ยง 
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ความเส่ียงที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรมตางๆ 
 

1. การแขงขันในตลาดผูจัดคอนเสิรต (Promoter) 
ปจจุบันมีผูจัดคอนเสิรต (Promoter) ที่มีจํานวนมากขึ้นอยูในตลาดการจัดงานแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม 

ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอการจัดหาและจองสถานท่ีที่เหมาะสม เพื่อใชในการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ ที่มีรูปแบบ
ใกลเคียงกัน และมีกลุมเปาหมายตรงกันหรือใกลเคียงกันกับคูแขงขันรายอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกชมของ
ผูบริโภคภายใตงบประมาณที่จํากัดได  

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพิ่มการตรวจสอบขอมูลขาวสารใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ เพื่อเปนขอมูลประกอบ
สําหรับการวางแผนจัดงานลวงหนา  รวมทั้งยังไดมีการปรับรูปแบบและชวงเวลาในการจัดคอนเสิรตใหมีความแตกตาง รวมถึง
การเพิ่มมูลคาดวยการสรางคุณคาเฉพาะและเปนเอกลักษณในตัวงานท่ีจัดแตละงานเพื่อเพิ่มความคุมคาตอผูชม สรางสรรค
ประโยชนตอองคกร พันธมิตรทางธุรกิจและผูสนับสนุนคอนเสิรต 

 

2. ความเส่ียงในการจดัหาผูสนับสนุน (Sponsor)  
ปจจุบันผูสนับสนุนมีทางเลือกในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาของตนเองผานชองทางส่ือที่หลากหลายเพ่ือใหตรง

กับกลุมเปาหมายของตนเองภายใตงบประมาณท่ีจํากัด ดังนั้นผูจัดคอนเสิรตจึงตองทําการนําเสนอรูปแบบคอนเสิรตให
นาสนใจ เพื่อดึงดูดใหผูสนับสนุนมาทําการลงโฆษณา  

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีแผนการจัดหาลูกคาผูสนับสนุนอยางเปนระบบ คงความสัมพันธที่ดีตอลูกคาผูสนับสนุน
คอนเสิรต โดยประสานงานกับลูกคาผูสนับสนุนคอนเสิรตกอนการตัดสินใจจัดคอนเสิรต การเพิ่มรูปแบบการขายโฆษณาแบบ 
Bundle ผลิตภัณฑขององคกร และทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยอาศัยจากผลการดําเนินงานที่ผานมาเปน
ฐานในการทําประมาณการ เพื่อลดความเส่ียงตอการขาดทุนจากการดําเนินการของแตละคอนเสิรต 

 

3. ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอตกลงและสัญญา (Agreement)  
ปจจัยในการดําเนินการจัดงานคอนเสิรตและจัดกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายและความสําเร็จตองประกอบไปดวยหลาย

ประการ ทั้งประสบการณและความสามารถของทีมงานผูจัดคอนเสิรต ความพรอมของสถานท่ี ความพรอมและความรวมมือ
ของศิลปน เปนตน ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไดมีการจัดทําสัญญาและขอตกลงที่รัดกุมและรอบคอบ ซึ่งไดรับความเห็นชอบรวมกัน
ระหวางบริษัทกับศิลปน เจาของลิขสิทธิ์ผลงาน และ/หรือคูคา ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความม่ันใจในการจัดงานคอนเสิรตใหกับ
กลุมบริษัท ผูสนับสนุน ศิลปนและผูชมใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไดเปนอยางดี 
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ความเส่ียงที่เกี่ยวกับธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ  
 

1. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวชิาภาษาอังกฤษ 
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงธุรกิจราย

ใหมสามารถเขามาแขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Wall 
Street International ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก ประกอบกับกลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียน
เอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรง
ตามคุณสมบัติที่กําหนด การสรางทีมขายใหแข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและ
ปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีระบบการใหรางวัล (Incentive) ในอัตราท่ีจูงใจและใหไดรับ
ผลประโยชนรวมกันทั้งระดับพนักงานและหัวหนางาน นอกจากนี้ยังทําการตลาดที่นาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนด
สินคา และเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย 
 
2. ความเส่ียงจากการจัดหาสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ 

การจัดหาสถานท่ีต้ังที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานท่ีเชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัย
หลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเส่ียงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชา
พื้นที่นั้นๆ ไดหรือหากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย
เปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือ
ผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได รวมทั้งกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจ
โดยการเปดสาขาเพ่ิมขึ้นทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีอํานาจตอรองกับหางสรรพสินคา
และ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะยาวได
ในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย 
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ความเส่ียงที่เกี่ยวกับธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม   
 
1. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการ
รับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหปจจุบันมีรานอาหาร
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารท่ี
ดําเนินกิจการในประเทศท้ังขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําใหภาวะการแขงขันของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง 
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการคงความเปนผูนําของธุรกิจรานอาหารสเต็กที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา 
นอกจากนี้ยังสรางความแตกตางจากคูแขง ที่ใหความสําคัญกับความหลากหลายของเมนูอาหาร ความรวดเร็วของการ
ใหบริการ ตลอดจนมุงเนนการตอบสนองใหทันความตองการท่ีเปล่ียนแปลงของผูบริโภค ทําใหบริษัทสามารถรักษาความเปน
ผูนําและการมีสวนแบงการตลาดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
2. ความเส่ียงจากการจัดหาสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ 

การจัดหาสถานท่ีต้ังที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานท่ีเชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัย
หลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเส่ียงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชา
พื้นที่นั้นๆ ไดหรือหากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย
เปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือ
ผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได รวมทั้งกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจ
โดยการเปดสาขาเพ่ิมขึ้นทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีอํานาจตอรองกับหางสรรพสินคา
และ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะยาวได
ในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย 
 
3. ความเส่ียงจากคุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ 

คุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ เปนส่ิงที่กลุมบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง เนื่องดวยเก่ียวกับสุขภาพของ
ผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นวัตถุดิบจะตองมีความสดใหมและมีคุณภาพดี เนื่องจากวัตถุดิบจะประกอบไปดวย เนื้อสัตว อาหาร
ทะเล ผัก และขนมปง ซึ่งมีอายุการใชงานส้ัน ดังนั้นกลุมบริษัทจึงกําหนดนโยบายการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง 
ดวยการส่ังซ้ือและใหสงวัตถุดิบในลักษณะวันตอวันในจํานวนท่ีเพียงพอ สําหรับวัตถุดิบบางอยางก็ใหผูแทนจําหนายสงตรงไป
ยังรานสาขา มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบทั้งที่เปนหองเย็นและหองแชแข็ง เพื่อคงความสดใหมและสภาพด้ังเดิม
ของวตัถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ 

ในสวนของมาตรฐานการใหบริการ กลุมบริษัทก็จะมีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานรานสาขาอยาง
สมํ่าเสมอ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของรานสาขาเปนประจํา 
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4. ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของกลุมบริษัท เชน เนื้อสัตว ผัก ซึ่งจะมีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ การแพรระบาดของโรคพืชและสัตว ความตองการของตลาดในชวงระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจจะมีผลให
วัตถุดิบขาดแคลนหรือราคาเพิ่มสูงมากขึ้นกวาปรกติ กลุมบริษัทใหความสําคัญกับการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ และพยายามลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดวยการกําหนดนโยบายใหฝายจัดซื้อทําการส่ังซื้อ
วัตถุดิบแตละประเภทจากผูแทนจําหนายหลายราย ซึ่งจะเปนการแกปญหาเร่ืองการซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงกวาปรกติ ไดมีการ
ทําสัญญาส่ังซ้ือวัตถุดิบลวงหนาระยะยาวและมีการสงมอบตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  
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ความเส่ียงที่เกี่ยวกับธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
 
1. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจอีเวนท 

เนื่องดวยธุรกิจหลักของงานบริการดานความคิดสรางสรรค มาจากงานดานอีเวนท ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซึ่ง
ตลาดอีเวนทในปจจุบันมีจํานวนผูแขงขันเปนจํานวนมาก ทั้งรายเล็ก และรายใหญ รวมถึงการเขามาของผูเลนรายใหมๆ ที่เขา
มาแบงพื้นที่ทางการตลาดมากขึ้นเร่ือยๆ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงานดานอีเวนทนั้น เกิดมีทางเลือกสําหรับลูกคามากขึ้น 
และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในดานตางๆ ไดอยางหลากหลาย ที่มีระดับสเกลของงานท่ีแตกตางกันออกไป 
ซ่ึงแตละบริษัทตางก็มีจุดขาย และความเช่ียวชาญเฉพาะดานที่แตกตางกันออกไป  นับเปนความทาทายของผูเลนในธุรกิจ      
อีเวนทที่จะตองปรับตัว และพัฒนางานท้ังในดานของการบริการ และความคิดสรางสรรค เพื่อแยงชิงฐานลูกคาใหหันมา
เลือกใชบริการของตัวเองมากที่สุด ซึ่งกลุมบริษัทไดมีการพัฒนาทั้งในเร่ืองของบุคลากร ผลิตภัณฑ และการบริการ ใหสามารถ
รักษาคุณภาพงานใหอยูในมาตรฐานอยางตอเนื่อง เชน เร่ืองของบุคลากร ทางกลุมบริษัทไดมีการเทรนน่ิง และฝกอบรม เพื่อ
พัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการทํางานของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ กอเกิดเปนความเช่ียวชาญเฉพาะดานอยางมืออาชีพ ใน
เร่ืองของผลิตภัณฑ และการบริการ กลุมบริษัทมีทีมงานท่ีคอยคิดคน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ เพื่อ
สรางสรรคส่ิงใหมๆใหกับตลาดและลูกคา พรอมทั้งเดินหนาสรางแบรนดใหมีความแข็งแรงในทุกๆ มิติ และรักษาระดับ
มาตรฐานของงานใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลอยางตอเนื่องอีกดวย 
 
2. ความเส่ียงดานการหาลูกคา 

เนื่องดวยงบการตลาดในปจจุบัน ไดถูกแบงออกไปใชกับส่ือหลากหลายประเภท อยางทีวี ทีวีดิจิตอล วิทยุ ส่ิงพิมพ และ
งานอีเวนท รวมถึงงานดานออนไลนตางๆ ที่กําลังเปนที่นิยมอยางมากของทั้งลูกคา และผูบริโภค ทําใหนักการตลาดตองใชเม็ด
เงินหรืองบประมาณของการตลาด โดยแบงสันปนสวนออกเปนกลุมตางๆ จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหงบประมาณท่ีจะใชกับ
งานอยางใดอยางหน่ึงตางๆ อยางเต็มที่ ถูกลดทอนลง ในขณะที่งบมีจํานวนเทาเดิม จึงเปนความทาทายของผูประกอบธุรกิจ
ดานตางๆ ตองหาจุดขายหรือมีการปรับลักษณะของการบริการ และวิธีการนําเสนอท่ีสามารถสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคได โดยเฉพาะอยางย่ิงดานออนไลน เรียกวาใครสามารถเช่ือมโยงงานสูพื้นที่โลกของออนไลนไดมากเทาไหร ย่ิง
ไดเปรียบทางการตลาด เชนเดียวกับที่ทางกลุมบริษัท ไดมีหนวยธุรกิจที่ใหบริการดานการวิจัย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ในการ
วิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ และมีธุรกิจที่ใหบริการ และใหเชาอุปกรณที่ครบครัน เพื่อสามารถตอบโจทยความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบวงจร 
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3. ความเส่ียงดานความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ และสถานการณทางการเมืองในประเทศ 
เนื่องดวยความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจ และสถานการณทางการเมืองในประเทศไทยเปนปจจัยที่สําคัญ ที่สงผล

กระทบตอธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิงกับธุรกิจอีเวนท จึงทําใหในหลายๆ องคกรตางตองปรับตัว และหา
ชองทางการสรางโอกาสทางธรุกิจอื่นๆ ที่จะสามารถทดแทนกับผลกระทบตางๆ ได อาจจะเปนในลักษณะของการขยายหรือตอ
ยอดธุรกิจไปในดานอื่นๆ  เชนเดียวกับทางกลุมบริษัทไดมีการปูทาง และวางรากฐานในการขยายธุรกิจออกไปสูตางประเทศ 
โดยเฉพาะกับกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยในปจจุบัน ประเทศไทยไดเขาสู AEC อยางเต็มตัว ซึ่งกลุมบริษัทไดมีการ
เตรียมตัวเขาสูตลาดอาเซียนมากอนลวงหนา 2 ป ดวยการเขาไปบุกเบิกธุรกิจอีเวนทในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 
โดยยกโมเดลธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยไปใชที่ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา สรางสรรคงานหลากหลาย
ประเภทใหทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ รวมถึงแบรนดระดับโลกอีกดวย เรียกวาเปนสะพานเชื่อมโยงใหกับนักลงทุน 
นักการตลาดทั่วโลกท่ีอยากจะเขามาทําธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในฐานะที่กลุมบริษัท ดําเนินธุรกิจเปน
ศูนยกลางดานความคิดสรางสรรคแหงภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ีกลุมบริษัท ยังไดขยายธุรกิจไปสูประเทศเวียดนาม รวมถึง
ประเทศอื่นในแผนยุทธศาสตร อยางเชน ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย อีกดวย จึงตอกยํ้าทําใหกลุมบริษัท สามารถ
ขยายธุรกิจอีเวนทสูอาเซียนไดอยางแข็งแกรงและม่ันคง ถือเปนอีกชองทางหนึ่งในการสรางรายไดที่มาจากงานตางประเทศ
อยางตอเนื่องและม่ันคงใหกับกลุมบริษัท 
 
4. ความเส่ียงจากการสรางความสนใจใหกับผูบริโภคบนพ้ืนที่โลกออนไลน 

ดวยการเติบโตของเทคโนโลยีดานออนไลนที่เปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือน และปรับเปล่ียนไลฟสไตลของผูบริโภค
ในยุคปจจุบัน ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคถูกโอนยายจากเดิมที่มีการรับรูขาวสารจากส่ือพื้นฐาน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
มาสูการรับรูขอมูลขาวสารจากโลกออนไลน ซึ่งมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงมีอํานาจในการชักจูงแบบทรง
อิทธิพลอีกดวย จึงเปนความทาทายของผูประกอบธุรกิจอีเวนทที่จะตองใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ เพื่อเช่ือมโยงกลุมคนที่
เปนกลุมเปาหมาย ทั้งกลุมคนที่ไมไดใชออนไลนและกลุมคนบนโลกออนไลน ใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ  และชักชวน
มางานอีเวนท ณ สถานท่ีจริง เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับงานอีเวนทไดครบทุกมิติ และตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางสมบูรณแบบที่สุด ซึ่งกลุมบริษัทสามารถเช่ือมโยง และปรับธุรกิจใหสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้น
ไดเปนอยางดี เนื่องจากกลุมบริษัท เปนบริษัทที่ไมไดใหบริการดานความคิดสรางสรรคเพียงอยางเดียว แตยังไดสรางสรรคงาน
จากพื้นฐานของความตองการของทั้งลูกคาและผูบริโภคอยางแทจริง กลาวคือมีการทําวิจัย รวมถึงมีเหตุผลที่จะมารองรับ และ
ตอบโจทยความตองการเหลานั้น ที่สามารถวัดผลไดจริง  และมีบริการดานออนไลน และดานการส่ือสารท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน เพราะฉะน้ันงานท่ีออกมาจึงสามารถเติมเต็มความตองการไดอยางหลากหลาย และสอดคลองสถานการณที่
เปล่ียนแปลงไปไดดีที่สุด 
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ความเส่ียงของกลุมบริษัทในภาพรวม 
 
1. ความเส่ียงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญากูยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยท่ัวไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ 

หรือการเขาซ้ือกิจการอื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวลวงหนาและกระจายแหลงที่มาของเงินทุนใหมีความ
หลากหลาย อยางไรก็ตาม ธุรกิจในกลุมบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจที่ดีและมีสภาพคลองสูง ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัทมีการดํารง
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงเพื่อที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงิน และกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกลาวดวยดีเสมอมา 
 
2. ความเส่ียงจากผลกระทบของความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณรายแรง

ซึ่งสงผลกระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ 
รายได และผลกําไรของกลุมบริษัท ลวนตองอาศัยภาคการใชจายของผูบริโภค ซึ่งอาจไดรับผลกระทบดานลบจาก

ปจจัยภายนอกหลายๆ ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมบริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมสงบทางการเมือง 
หรือจากภัยธรรมชาติ (เชน น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เปนตน และถึงแมวาปจจัยความเส่ียงตางๆ ตังกลาวเปนความเส่ียงที่
ผูประกอบธุรกิจทุกๆ รายตองเผชิญ แตบริษัทก็ไดจัดทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบดานลบตอการดําเนิน
ธุรกิจและผลประกอบการของกลุมบริษัทจากเหตุการณที่ไมคาดคิดและไมสามารถควบคุมได เชน การทําประกันทรัพยสินที่
ครอบคลุมถึงภัยตางๆ เชน อัคคีภัยและวาตุภัย เปนตน 
 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมบริษัทตองอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุน (Back 
Office) และยังครอบคลุมถึงหนวยงานตางๆ อีกดวย โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
และไมหยุดชะงัก หากเกิดความไมแนนอน หรือภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทําใหระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานลมไมสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเส่ียงและปองกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอการดําเนินธุรกิจ ในเบื้องตน
กลุมบริษัทไดกําหนดใหมีการสํารองขอมูลตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบฐานขอมูลลูกคา เปนตน โดยมีการบันทึกและเก็บ
สํารองขอมูลไวเพื่อใหเปนปจจุบันเสมอๆ พรอมจัดเก็บไวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว  
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4.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

(1) รายละเอียดบริษัท    
 

ช่ือบริษัท บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ  10110 
ประเภทธุรกิจหลัก 1. เปนผูถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายละครไทยของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

2. ใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และการจัดกิจกรรมตางๆ     
3. ถือหุนในบริษัทอื่น 

เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี 0107536000978 (เดิม บมจ.171) 
โทรศัพท (02) 665 – 6705 
โทรสาร (02) 665 – 6750 
โฮมเพจบริษัท www.wave-groups.com 
ทุนจดทะเบียน 421.20 ลานบาท 
จํานวนและชนิดของหุน หุนสามัญ จํานวน 421.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ทุนชําระแลว 324 ลานบาท 
จํานวนและชนิดของหุน หุนสามัญ จํานวน 324 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
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(2) รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอยของบริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 

  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 
ตราไวหุนละ 

(บาท) 

1.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บจ. เวฟ ทีวี  ผลิตและจัดจําหนายรายการทาง

โทรทัศน  

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน 

หุนสามัญ 5,000,000 10 

2. บจ. เวฟ ฟูด กรุป 
( เ ดิ ม ชื่ อ บ จ .  เ ว ฟ  ที วี 
แอนด มูฟวี่ สตูดิโอส) 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางทางธุรกิจโดย
ก า ร เ ป ล่ี ย น ช่ื อ บ ริ ษั ท  แ ล ะ เ ป ล่ี ย น
วัตถุประสงคของบริษัทเปนการลงทุน เพื่อ
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ   

หุนสามัญ 500,000 10 

3. บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช 
เซอรวิสเซส 

โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทํา
กา รฝ กสอนและอบรมทางด านวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ 

630,000 
1,026,600 

10 
10 

4. บมจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ  

ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดาน
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

หุนสามัญ 172,000,000 1 

5. บจ. เวฟ พิคเจอรส หยุดดําเนินงานช่ัวคราว หุนสามัญ 1,000,000 100 
6. บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร หยุดดําเนินงานช่ัวคราว หุนสามัญ 100,000 10 
2.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
1. บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต  จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณที่

ใชในการผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 ประกอบกิจการรานอาหาร จําหนาย
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ 

10,049,000 
49,000 

10 
10 

3.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บจ. อีเวนท โซลูชั่นส ใหบริการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเลนในงาน

บันเทิง 
หุนสามัญ 330,000 100 

2. บจ. เทรเบียง ใหบริการรับตกแตงสถานที่ และใหบริการ
อุปกรณในงานสังสรรคและงานพิธีกรรม 

หุนสามัญ 75,000 100 

3. บจ. ไอ ซี วี เอ็กซ ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด หุนสามัญ 99,000 100 
4. บจ .  อินเด็กซ  ครีเอทีฟ 

ออนไลน 
ใหคําปรึกษาและรับออกแบบจัดสรางและ
ปรับปรุง Website/Flash Media 

หุนสามัญ 50,000 100 

5. บจ. อินสปาย อิมเมจ ใหบริการจัดทํา ติดต้ังและร้ือถอนแผนปาย
โฆษณา 

หุนสามัญ 60,000 100 



รายงานประจําป 2558   
 

54 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 
  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 

ตราไวหุนละ 
(บาท) 

6. บจ .  บลูมี เ ดีย  คอมมิว  
นิเคชั่นส 

ใหบริการออกแบบ  ผลิตและจําหนาย
ส่ิงพิมพและส่ือตางๆ 

หุนสามัญ 50,000 100 

7. บจ. มีเดีย วิชั่น (1994) ใหบริการอุปกรณแสง  สี  เ สียงในงาน
บันเทิง 

หุนสามัญ 408,910 100 

8. บจ. เอ็นไวโรเซล 
(ประเทศไทย) 

จัดสัมมนา ใหบริการที่ปรึกษา ใหบริการ
ขอมูลวิจัย วิเคราะหและสํารวจขอมูลทาง
สถิติ  

หุนสามัญ 80,000 100 

9. บจ. บิ๊ก อีเวนท ผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน และ
ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  

หุนสามัญ 50,000 100 

10. บจ. อินเด็กซ แอนด วี ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  หุนสามัญ 120,000 100 
11 บจ. อินเด็กซ แอนด เอ็ม ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  หุนสามัญ 300,000 100 
12 บจ. ไอธิ้งแอ็ด ใหบริการและรับออกแบบงานดานโฆษณา

และประชาสัมพันธ 
หุนสามัญ 50,000 25 

 

4.บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บมจ. ไทย โซลาร        

เอ็นเนอรย่ี  
ประกอบกิจการดานการผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อจําหนายให
ภาครัฐและเอกชน 

หุนสามัญ 1,815,000,000 1 

5.บริษัทรวมทีถื่อหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บจ. แม็กซ ครีเอทีฟ ใหบริการที่ปรึกษา บริหารจัดการดานการ

ปรับภาพลักษณและการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร  

หุนสามัญ 50,000 100 

2. บจ. แฮปปโอ ใ ห บ ริ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ผ ลิ ต ส่ื อ 
Applicationแ ล ะ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ก า ร
ติดตอส่ือสารทางอินเทอรเน็ต  

หุนสามัญ 900,000 10 

3. บจ. ทาวน แบรนดด้ิง ผลิตส่ือโฆษณา 

 
หุนสามัญ 50,000 100 

 
หมายเหตุ  

สัดสวนการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ปรากฏอยูในหัวขอภาพรวมของการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน   
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ อาคารมาลีนนท
ทาวเวอร ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท (02) 665 – 6705  โทรสาร            
(02) 665 – 6750  ยกเวน บริษัทดังตอไปนี้ 

 
ช่ือบริษัท สํานักงานใหญ 

1. บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช 
เซอรวิสเซส 

อาคารกมลสุโกศล  เลขท่ี 317  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500  
โทรศัพท (02) 660 – 3000 

2. บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต 1 1 / 5 8  ซ อ ย สุ ข า ภิ บ า ล  5  ซ อ ย  5 0  ( พุ ฒ เ ช้ื อ แ ก ว )  แ ข ว ง อ อ เ งิ น  เ ข ต ส า ย ไ ห ม   
กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท (02) 150 – 7104 - 5  โทรสาร (02) 150 – 7106 

3. บมจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ 

545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913 

4. บจ. อีเวนท โซลูชั่นส 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 2211  โทรสาร (02) 713 – 2433 

5. บจ. เทรเบียง 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 381 – 4949  โทรสาร (02) 390 – 2484   

6. บจ. ไอ ซี วี เอ็กซ 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 3033  โทรสาร (02) 713 – 3034 

7. บจ .  อินเด็กซ  ครีเอทีฟ 
ออนไลน 

545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 2274-5  โทรสาร (02) 390 – 2484   

8. บจ. อินสปาย อิมเมจ 87 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท (02) 717 – 8900  โทรสาร (02) 717 – 7866 

9. บจ .  บลูมี เ ดีย  คอมมิว 
นิเคชั่นส 

545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913 

10. บจ. มีเดีย วิชั่น (1994) 999, 999/9 หมูที่ 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท (02) 951 – 0101  โทรสาร (02) 965 – 9679-80 

11. บจ. เอ็นไวโรเซล 
(ประเทศไทย) 

957/28-30 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 0312-5  โทรสาร (02) 713 – 3331   

12. บจ. บิ๊ก อีเวนท 957/28-30 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 3814  โทรสาร (02) 390 – 2484   

13. บจ. อินเด็กซ แอนด วี 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 390 – 2484   

14. บจ. อินเด็กซ แอนด เอ็ม 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 390 – 2484   

15. บจ. ไอธิ้งแอ็ด 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 1667  โทรสาร (02) 390 – 2484   
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ช่ือบริษัท สํานักงานใหญ 
16. บมจ. ไทย โซลาร        

เอ็นเนอรย่ี 
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 16  เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  
10110 
โทรศัพท (02) 661 - 2701  โทรสาร (02) 661 - 2705 

17. บจ. แม็กซ ครีเอทีฟ 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 1240  โทรสาร (02) 390 – 2484   

18. บจ. แฮปปโอ 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท (02) 731 – 5200  โทรสาร (02) 004 – 8980   

19. บจ. ทาวน แบรนดด้ิง 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 713 – 1240  โทรสาร (02) 713 – 1241   

20.  กิจการรวมคา อินเด็กซ 
ดี103 มาโก 

545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913 

21. กิจการรวมคา ไอ ดี ทู 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913 

22. กิจการรวมคา อินเด็กซ  
ดี63 

545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913 

23. กิจการรวมคา อินเด็กซ 
ซิต้ีนีออน 

545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913 
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(3) รายละเอียดของบุคคลอางอิง   
 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : (02) 009 - 9000 โทรสาร : (02) 009 - 9991 

 
ผูสอบบัญชี 1.บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด      

ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : (02) 344-1000 โทรสาร : (02) 286-5050 
ชื่อผูสอบบัญชี นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3445 
และ/หรือ นางณฐพร พันธุอุดม เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3430 
และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 4095 
 

2.บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 1   
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : (02) 264-9090 โทรสาร : (02) 264-0789-90 
ชื่อผูสอบบัญชี นายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 4958  

 
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด  

ชั้น 34 เลขท่ี 1/3401-3402 อาคารคิวเฮาสลุมพินี  
ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : (02) 645-8848   โทรสาร : (02) 645-8880 

 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : (02) 777-7777 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1 บริษัทไดเขาซ้ีอหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน ป 2558   
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58 ผูถือหุน 
 

 
 

5.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวของบริษัท  
ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียน   : 421.20  ลานบาท    แบงเปนหุนสามัญ 421.20  ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและชําระแลว  : 324       ลานบาท    แบงเปนหุนสามัญ 324       ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 
5.2 ผูถือหุน  

รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนคร้ังลาสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 
รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทัง้หมด 

1. กลุมครอบครัวมาลีนนท 
1.1 นางสาวแคทลีน  มาลีนนท 
1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 

129,685,580 
71,435,580 
58,250,000 

40.03 
22.05 
17.98 

2. นายวีระศักด์ิ  บุญวรเมธี 22,947,000 7.08 
3. นายพินัย  จีนาพันธุ 14,930,000 4.61 
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปยะมหาโชติ 12,598,000 3.89 
5. นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 12,000,000 3.70 
6. นางสุวิมล  หลีสุวรรณ 9,842,000 3.04 
7. นายเธียรเวช  จีนาพันธุ 7,510,000 2.32 
8. นายสินโชค  พิริโยทัยสกุล 6,217,000 1.92 
9. นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 5,891,000 1.82 
10. นางสาวนฤพร  กาญจนจารี 5,850,000 1.81 
ผูถือหุนรายอื่นๆ 96,529,520 29.79 

รวม 324,000,000 100 
 

ที่มา รายงานรายช่ือผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558   

 
5.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน  

บริษัทไมมีหลักทรัพยแปลงสภาพ เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน หุนกูแปลงสภาพ 

5. ผูถือหุน 
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59 นโยบายการจายเงินปนผล 
 

 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

6. นโยบายการจายเงินปนผล 
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60 โครงสรางการจัดการ 
 

   

 
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน ภารภิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทเปนประจําทุกป ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ันคง
สูงสุดของผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยใหบริษัทมีการตรวจสอบ
ภายใน และใหมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งเปนผูพิจารณากําหนด แยกบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และฝายจัดการอยางชัดเจน 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 

  การประชุมคณะกรรมการ 
รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครั้ง

การประชุม 
จํานวนครั้ง
ที่เขารวม
ประชุม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการการลงทุน 

6 6 

2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก 1  กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5 5 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 2 

6 6 

4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6 6 

5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 3 กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2 

5 5 

6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 4 กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 2 

6 5 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท  กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

6 6 

8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 5 
กรรมการการลงทุน 

6 6 

7. โครงสรางการจัดการ 
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61 โครงสรางการจัดการ 
 

  การประชุมคณะกรรมการ 
รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครั้ง

การประชุม 
จํานวนครั้ง
ที่เขารวม
ประชุม 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 

6 6 

10 นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6 6 

11. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ 6 6 
กรรมการที่ลาออกในป 2558    
1. นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร 6 กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1 1 

2. นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู 7 กรรมการอิสระ -N/A- - 

 

ทั้งนี้  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ ปรากฏอยูในหัวขอรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการ
บริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

 
หมายเหตุ   
 
1 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

2 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
3 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 

4 กรรมการติดภารกิจ จึงไมสามารถเขารวมประชุมไดครบตามจํานวนครั้งการประชุม 
5 ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 
6 ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 
7 ลาออก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 
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สัดสวนการถือหุนของบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับป 2558 สรุปไดดังนี้   
 

  จํานวนหุน 
รายชื่อ ตําแหนง ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2557 1 

ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2558 2 

การ
เปล่ียนแปลง 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการการลงทุน 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
3. นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทน 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ กํา กับดู แล
กิจการ 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

71.44 ลานหุน 3 
(22.05%) 

71.44 ลานหุน 
(22.05%) 

- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการการลงทุน 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
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  จํานวนหุน 
รายชื่อ ตําแหนง ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2557 1 

ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2558 2 

การ
เปล่ียนแปลง 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการการลงทุน 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
10. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

5 หม่ืนหุน 3 
(0.02%) 

7 หม่ืนหุน 
(0.02%) 

เพ่ิมขึ้น       
2 หม่ืนหุน  

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
11 นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
กรรมการที่ลาออกในป 2558     
1. นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
2. นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู กรรมการอิสระ - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
 

หมายเหตุ   
1 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 324 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 32.4 ลานหุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 10 บาท 
2 ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวน 421.20 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 421.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท และทุนชําระแลวของบริษัท จํานวน 324 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 324 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
3 บริษัทไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวหุนจากหุนละ 10 บาท เปน 1 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สงผลให               

ดร.แคทลีน  มาลีนนท ถือหุนจํานวน 7.14 ลานหุน เปน 71.44 ลานหุน และนางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน ถือหุนจํานวน 5,000 หุน เปน 50,000 
หุน 

 
ทั้งนี้ ในป 2558 ผูบริหารระดับสูงรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมมีการถือหุนของบริษัท 
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7.2 ผูบริหาร   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานเจาหนาที่บริหารและ 

รักษาการประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 
2. นางอังคณีย  ฤกษศิริสุข ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน 
3. นางสาวปยวดี  มาลีนนท รองกรรมการผูอํานวยการฝายทีวี 
4. นายกฤต  สุทธิถวิล  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายกิจกรรม 
5. นางสุนทรี  อารยสมบูรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
6. นายโชคชัย  ทุติยาภรณ ผูอํานวยการฝายกฎหมาย 

 
โครงสรางการบริหารจัดการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ฝายการเงิน 

(นางอังคณีย ฤกษศิริสุข) 

ประธานเจาหนาท่ี 
ฝายปฏิบัติการ 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 
(รักษาการ) 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
ฝายทีวี 

(นางสาวปยวดี มาลีนนท) 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ 
ฝายกิจกรรม 

(นายกฤต สุทธิถวิล) 

ผูอํานวยการฝายกฎหมาย 

(นายโชคชัย ทุติยาภรณ) 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญชีและการเงิน 

(นางสุนทรี อารยสมบูรณ) 
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7.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางอังคณีย ฤกษศิริสุข ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ปรากฏอยูในหัวขอรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

 

7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนทําหนาที่กล่ันกรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแตละทาน สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งอยูในระดับเดียวกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมายภาระหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนเพ่ิมตาม
ปริมาณงาน และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คาตอบแทนดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและท่ี
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียว และไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทใหญเทานั้น 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ 

ในป 2558 มีรายละเอียดของคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย คาตอบแทนประจํา และคาเบี้ยประชุม ซึ่งจาย
ตามจํานวนคร้ังที่เขาประชุม ดังนี้ 

           (หนวย : บาท) 

รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน
ประจํา  

คาเบ้ีย
ประชุม 

รวม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการการลงทุน 

420,000 
180,000 

32,000 
- 

452,000 
180,000 

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 2 กรรมการอิสระ1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

160,000 
200,000 

25,000 
15,000 

185,000 
215,000 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ1 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 

240,000 
180,000 

- 

30,600 
15,000 

- 

270,600 
195,000 

- 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ1 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

240,000 
180,000 
120,000 

30,600 
18,500 
12,000 

270,600 
198,500 
132,000 
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รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน
ประจํา  

คาเบ้ีย
ประชุม 

รวม 

5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 4 กรรมการอิสระ1 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 
202,000 

- 
25,000 

- 
227,000 

- 
6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ1 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 3 

240,000 
120,000 

- 

25,600 
- 
- 

265,600 
120,000 

- 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
240,000 
180,000 

30,600 
4,200 

270,600 
184,200 

8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 5 
กรรมการการลงทุน 

240,000 
- 

120,000 

30,600 
- 
- 

270,600 
- 

120,000 
9. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 

240,000 
120,000 

 
120,000 
120,000 

30,600 
7,000 

 
3,500 

- 

270,600 
127,000 

 
123,500 
120,000 

10. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน  กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

240,000 
180,000 

30,600 
13,400 

270,600 
193,400 

11. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ 240,000 30,600 270,600 
กรรมการที่ลาออกในป 2558     
1. นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร 6 กรรมการอิสระ1 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
80,000 

100,000 
5,600 
4,200 

85,600 
104,200 

2. นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู 7 กรรมการอิสระ1-- 36,667 - 36,667 
รวม 4,738,667 420,200 5,158,867 

หมายเหตุ  
1 กรรมการอิสระดํารงตําแหนงกรรมอิสระของบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียวและไดรับคาตอบแทนจากบริษัทใหญเทานั้น 
2 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 
3 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
4 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558    
5 ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 
6 ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 
7 ลาออก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 
 



รายงานประจําป 2558   
 

67 โครงสรางการจัดการ 
 

 

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
ประกอบการของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณากล่ันกรอง และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอน 

ในป 2558 กลุมบริษัทไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ ใหกับผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมบริษัทรวม 10 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 58.19 ลานบาท   

 

(2) คาตอบแทนอ่ืน 

(ก) คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
บริษัทไมไดจายคาตอบแทนอื่นที่มิใชตัวเงิน/สิทธิประโยชนอื่น ใหแกกรรมการบริษัท นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ี

เปนตัวเงิน ซึ่งไดแก คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 
 

(ข) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 
ในป 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจายคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ใหกับผูบริหารระดับสูงรวม 3 

ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 0.18 ลานบาท   
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7.5 บุคลากร  

(1) คาตอบแทนพนักงาน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม เปนธรรม ตามความรู ความสามารถ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนและสอดคลองกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน KPI ตามความสามารถและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาตามความเหมาะสมแกสภาวการณ ผลประกอบการของ
บริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซึ่งกลุมบริษัทไดจายผลตอบแทนใหแก
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงิน
ประกันสังคม และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน จํานวนรวมทั้งส้ิน 1,860 คน 1 โดยเปนพนักงานของบริษัท 25 คน และบริษัท
ยอย 1,835 คน ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงานสําหรับป 2558 มีจํานวนเงิน 584.34 ลานบาท1, 2   

 
หมายเหตุ  
1  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดเขาซ้ีอหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว ของบริษัท        

อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (Index)  

2  รวมผลประโยชนพนักงาน (Employees benefit) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชนพนักงาน  

 

(2) สวัสดิการพนักงาน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานใหดีขึ้น นอกจากการจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงานตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว บริษัทไดมีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัท และจัดใหมีสวัสดิการ
ตางๆ เพิ่มเติม อาทิเชน สวัสดิการคารักษาพยาบาลผูปวยนอกและคารักษาพยาบาลผูปวยใน สวัสดิการเงินชวยเหลือและอื่นๆ 
(เชน เงินชวยเหลือการเปนเจาภาพงานศพของพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงาน เปนตน) 
ทั้งนี้ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและเสริมสรางความม่ันใจในการทํางานรวมกับบริษัท อีกทั้งเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของ
พนักงานและเปนการสรางหลักประกันใหกับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่พนักงานจะ
ไดรับ ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งไดประกาศไวใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบ 

 
(3) การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน มุงเนนดานการใหความรูกับพนักงาน โดยการจัดแผนการฝกอบรมไวทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อใหพนักงานเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผลงานมากย่ิงขึ้น 
โดยในป 2558 มีพนักงานเขารับการฝกอบรมเฉล่ีย 9 ชั่วโมงตอป จากจํานวนรวมพนักงานของกลุมบริษัท 1,860 คน   



รายงานประจําป 2558   
 

69 การกํากับดูแลกิจการ 
 

                                                                                                                                                                

8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัท เชน กําหนด

วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการ ซึ่งเปนผูรับนโยบายไป
ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เก่ียวของ โดยบริษัทมี
แนวทางการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้  

 นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ ถือเปนสวนหน่ึงของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการ
ติดตามและปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงใหเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางท่ี ตลท. หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่ง
เปนการยกระดับแนวทางการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

 

นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักเกณฑการสํารวจโครงการสําหรับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors : IOD) ซึ่งไดเพิ่มหลักเกณฑของโครงการให
สอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินของโครงการ ASEAN CG Scorecard และไดส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ไดรับทราบการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกลาว  

 

คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในป 2558 ซึ่งสรุปไดวา คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามอยาง
ครบถวน เปนไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของที่กําหนดไว อยางไรก็ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท ยังมีหลักการบางเร่ืองซึ่งบริษัทเลือกใชมีความแตกตางจากหลักเกณฑการสํารวจโครงการสําหรับการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยท่ีใชสําหรับประเมินประจําป 2559 ในเร่ืองดังตอไปนี้  
 

หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ บริษัทมีประธานกรรมการที่มิใชกรรมการอิสระ อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันประธานกรรมการเปนผูที่ มีความเหมาะสม  มี
ประสบการณและมีความรูความสามารถ ทั้งยังสามารถกํากับ
ดูแลการทํางานของคณะกรรมการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และดูแลผลประโยชนของทุกฝายไดอยางเปน
ธรรม  

ควรแยกบุคคลท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหารเปนคนละบุคคล   

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปน
บุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ 
คณะก ร ร มก า ร บ ริ ษั ท ไ ด จั ด ใ ห มี อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง
คณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม มีการแบงแยกบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและ
ฝายบริหารท่ีชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดําเนินการ
ตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ที่
ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 

8. การกํากับดูแลกิจการ 
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หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระเปน
สวนใหญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
กรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 45 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ 
ทั้ ง นี้ คณะกร รมการบ ริษั ท เ ช่ื อ ว า  องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการของบริษัท มีความเหมาะสมกับธุรกิจและ
โครงสรางการควบคุมของบริษัทในปจจุบัน  

กรรมการอิสระควรดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป  บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาทบทวนใหกรรมการอิสระ
ควรมีการดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอยางนอย 1 คน ที่จบ
การศึกษาดานบัญชี   

บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาสรรหากรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหมีกรรมการอยางนอย 1 คน ที่จบการศึกษาดานบัญชี  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนควรประกอบดวย
กรรมการอิสระท้ังคณะ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเช่ือวา 
องคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจและโครงสรางการควบคุมของบริษัทใน
ปจจุบัน 

คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหมีการจัดแผนการสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

บริษัทเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการ
สืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือผูบริหาร
ระดับสูง โดยถือเปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยของบริษัท เพื่อเตรียมพรอมเม่ือเกิดกรณีที่
ผูบริหารดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือตําแหนงที่วาง
ลง ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมีความคลองตัวและ
ตอเนื่อง  

คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรตองมีกรรมการ
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ตามขอบังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอง
มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุม และในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมากเปนเกณฑ 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเช่ือวา สัดสวนในการลงมติดังกลาว 
มีความเหมาะสมกับบริษัทในปจจุบัน 
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 จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทไดมีการติดตามและปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหเปน
ปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางท่ี 
ตลท. หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ โดยบริษัทไดเผยแพรเปนเอกสาร          
ลายลักษณอักษรเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ    
เที่ยงธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยใหพนักงานและผูบริหารลงนาม
รับทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบัติ พรอมกันนี้บริษัทยังมีการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนด พรอมทั้งได
กําหนดบทลงโทษทางวินัยเอาไวดวย โดยในป 2558 ไมพบวามีปญหาที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกลาว 
 

 รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามนโยบายของบริษัทไดกําหนดขั้นตอนการเขา
ทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะตองผานการกล่ันกรองจากฝายบริหารของบริษัท และเสนอใหแก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนที่กําหนดตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ 
ระเบียบขอบังคับของบริษัท และตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับการเปดเผย
ขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันตอไป นอกเหนือจากน้ัน จะตองมีความเห็นของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบระบุวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และ
เสมือนรายการท่ีทํากับบุคคลภายนอกอื่น และกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ตลอดจนมีการ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ อันสอดคลองกับหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท 

การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่
กําหนดตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ระเบียบขอบังคับของบริษัท และการพิจารณาอนุมัติไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวน
ไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดพิจารณา
ความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยรายการระหวางกันไดกระทํา
อยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) ของบริษัท และไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับชื่อและความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบายการกําหนด
ราคา และมูลคารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกลาว ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 แลว 

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกลเคียงกับปที่ผานมา เชน มีการเชาพื้นที่
สํานักงานของอาคารมาลีนนททาวเวอร การซ้ือลิขสิทธิ์ละครไทยของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 การรับจางผลิตละครโทรทัศน
ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และคาบริการที่จอดรถของอาคารมาลีนนททาวเวอร เปนตน 
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 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการไดจัดต้ังสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกําหนดใหเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และ
ใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได โดยไดมีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ 
และงบประมาณใหแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสรางองคกร โดยการแบงแยกตามหนาที่ มีการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นใชสําหรับคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใช
เปนแนวทางใหถือปฏิบัติ และมีขอกําหนดมิใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว โดยกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ นอกจากน้ีสํานักตรวจสอบภายในไดจัดเตรียม
แบบประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาปละ 1 คร้ัง โดยลาสุดคณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งสรุปวา บริษัท และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
มีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยวา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอยจาก
การที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ  
 

 การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท 
เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานน้ัน พบวาในป 2558 ผูสอบบัญชี ไมพบส่ิงอันเปน
สาระสําคัญ เพื่อเสนอแนะใหบริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแตอยางใด 

 

 การบริหารความเส่ียง บริษัทมีการพิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
และวิเคราะหโอกาสที่ความเส่ียงนั้นๆ จะเกิดผลกระทบตอบริษัท โดยฝายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเส่ียง
จากภาวะอุตสาหกรรม การแขงขัน รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแกไข เพื่อจัดการความเส่ียงดังกลาว โดยในป 2558 บริษัทไมพบ
การปฏิบัติงานใดที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญ 

 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงใหความสําคัญในหลักการและ

แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เชน การกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับ
โครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเส่ียงที่รัดกุม เพื่อสรางความเช่ือม่ันและมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ 
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ 
เว็บไซตของบริษัท เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทางมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียตางๆ เสนอแนะความคิดเห็นตางๆ ผานทางจดหมาย หรืออีเมลไปยังหนวยงาน
หนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ (Corporate Communications & Investor Relations) ซึ่งขอเสนอแนะตางๆ 
ทั้งหมด จะไดรับการรวบรวมกล่ันกรองเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตอไป  
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คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินกิจการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย จึงได
กําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญดังนี้ 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงรับผิดชอบตอการกระทําและการตัดสินใจของตนเอง 

 ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเก่ียวของทุกฝาย 

 บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดถือปฏิบัติ ต้ังแตเดือนเมษายน 2546 
และไดมีการทบทวนและแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางท่ี ตลท. หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมโดยมี
หัวขอหลักเก่ียวกับ หลักจริยธรรมธุรกิจ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษัท พนักงาน นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน การรองเรียน และวินัยและบทลงโทษ และไดมีการส่ือสารให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบรายละเอียด โดยการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพรเปนเอกสารลายลักษณอักษร   
ใหผูที่เก่ียวของทุกคน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนใหพนักงานและผูบริหาร       
มีการลงลายมือช่ือรับทราบ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกลาว  

 บริษัทไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2558 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2015) ตามจดหมายเลขที่ พธท.(ว) 1/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ซึ่งประเมินผลโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทได 87 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีมาก (Very Good)” จากบริษัทจด
ทะเบียนที่ไดรับการสํารวจทั้งหมดในป 2558 จํานวน 588 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูที่ 75 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทไดรับ
คะแนนในระดับ “ดีมาก” ซึ่งสูงกวาป 2556 และป 2557 ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดี”   

 บริษัทไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2558 (Annual 
General Meeting Checklist) ตามจดหมายเลขที่ TIA. 129/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558  ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทย (Thai Investor Association) บริษัทได 96.25 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเย่ียม (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนที่
ไดรับการสํารวจท้ังหมดในป 2558 จํานวน 575 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูที่ 92.68 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนน
ในระดับ “ดีเย่ียม” ซึ่งสูงกวาป 2556 และป 2557 ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีมาก”       
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 บริษัทไดรับผลการประเมินระดับการพัฒนาความย่ังยืนเร่ือง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 
2558 ตามจดหมายเลขที่ ทพ.581007 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งประเมินผลโดยสถาบันไทยพัฒน ภายใตการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทไดรับการประเมินการดําเนินการเพื่อความย่ังยืนเร่ือง Anti-
Corruption ของป 2558 อยูในระดับ 3 แสดงใหเห็นถึงระดับขอบแขตของนโยบายท่ีบริษัทกําหนดในการดําเนินงาน เชน ไมจาย
ใหเจาหนาที่รัฐ, ไมมีสวนเก่ียวของ, ไมเก่ียวของและตอตานผูเก่ียวของ เปนตน มีการประเมินความเส่ียงของธุรกิจเพื่อระบุการ
ดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีความเส่ียงวาอาจมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปชั่น การส่ือสารและฝกอบรมแกพนักงาน
เพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น รวมทั้งการดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายและมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอหากมีการเปล่ียนแปลง  

 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ที่เปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยฯ โดยแบงเปน 5 หมวดดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันไดรับสิทธิพื้นฐาน
ตางๆ โดยใหสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท การเขารวม
ประชุมผูถือหุน การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เชน การเลือกต้ัง
กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ
บัญชี การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน ทั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่
ถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษท่ีเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนรายอื่น นอกจากนี้ยัง
ไดสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในที่
ประชุมผูถือหุน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว  บริษัทยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพื่อสงเสริม และอํานวยความสะดวกใน
การใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้  

1 ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน และทันตอเหตุการณ ให        
ผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ระบบเผยแพรขอมูล ELCID) หรือเว็บไซตของบริษัท 

2. ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเก่ียวกับวันประชุม และวาระการประชุมเปนการลวงหนา โดยบริษัทได
เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาประมาณ 1 เดือนไวในเว็บไซตของบริษัทกอนการประชุม นอกจากน้ี ยัง
ไดชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวอยางชัดเจนในเอกสารที่บริษัทไดจัดสงไปกับ
หนังสือนัดประชุม  
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3. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมถึงสง
คําถามลวงหนากอนการประชุม โดยบริษัทไดแจงชวงเวลาในการรับเร่ืองผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท     

ในป 2558 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นวาสําคัญ เพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท และการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  โดย
กําหนดใหผูถือหุนสามารถเสนอไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในเว็บไซตของบริษัทที่ www.wave-
groups.com ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาของการรับเร่ืองดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนามายังบริษัท    

4. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้         
ผูถือหุนยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 

5. กอนเร่ิมการประชุม ประธานในที่ประชุม จะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถือหุนอยางชัดเจน 
และบริษัทจะเร่ิมประชุมเม่ือมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม โดยดําเนินการประชุมเรียงลําดับ
ตามวาระท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องตางๆ ในแตละวาระอยาง
เต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 

6. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการ
ทั้งหมดซ่ึงจะมีการเลือกต้ังในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา
ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดในการเลือกต้ังคร้ังนั้น ใหที่
ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด และกรณีที่มีบุคคลไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการท่ีพึงมี 
ใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลใหเขารับการเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัทไดอยางเปนอิสระ 

7. ในการประชุมผูถือหุน การใชสิทธิออกเสียงแตละวาระ บริษัทไดใชวิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง เพื่อนํามาประกอบการคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยเม่ือจบการประชุมผูถือหุนสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได 

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 บริษัทไดแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด            
วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อเปนคนกลางในการทําหนาที่ดูแลใหมีการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ครบถวน ถูกตองตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม  

8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือต้ังคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอน
การลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดใหขอมูลรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวอยางเพียงพอแกผูถือหุน ทั้งนี้ ใน
วาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละสาขาเปนผูใหคําตอบภายใต
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว  

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถขอใหมีการลงคะแนนเสียงดวยวิธีลับไดหากมีผูถือหุนหนึ่งคนรอง
ขอ และมีผูถือหุนรายอื่นอกี 5 คน รับรองเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลงคะแนนดวยวิธีลับ  
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10. ในวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวนและประเภทของคาตอบแทน
ที่กรรมการแตละคนไดรับ โดยแบงเปนเบี้ยประชุม และคาตอบแทนประจํา ซึ่งหากมีการเสนอเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของ
กรรมการ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

11. สําหรับรายงานการประชุมของผูถือหุน เลขานุการบริษัทเปนผูที่รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผานการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดมา และมีการนําขึ้นแสดงบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อให
ผูเขารวมประชุมไดสอบทานความครบถวน กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังถัดไป เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว พรอมทั้งจัดสงใหหนวยงานที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไดอยางครบถวน 
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพยายามกําหนดส่ิงที่จะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ทั้ง    
ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เชน  

1. การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน กรณีเปนขอเสนอแนะ
ที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวมหรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของ
บริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน 
หรือหากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม และสามารถมอบ
อํานาจใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได  

โดยในป 2557 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ รวมถึงสงคําถามลวงหนา หรือขอรองเรียนแตอยางใด และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 บริษัทได
ดําเนินการตามวาระการประชุมที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยไมไดเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนาแตอยางใด และในวาระการแตงต้ังกรรมการ ก็ไดกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังกรรมการเปนรายคน และ
กรรมการและผูบริหารไดเปดเผยขอมูลตอคณะกรรมการเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของต้ังแตคร้ังแรกที่ไดรับการ
แตงต้ัง รวมทั้งคณะกรรมการไดกําหนดเร่ืองการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา 
โดยไดกําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการดวย 

2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เก่ียวของ กลาวคือ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล(รวมท้ัง คูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยบุคคลดังกลาวตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการระมัดระวังในการใช
ขอมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพย เชน ขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลการเจรจาการคาโดยบริษัท 
ขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทสมควรจะตองแถลงเปนการท่ัวไป เปนตน เพื่อซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยการนําสารสนเทศภายในที่ยัง
ไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใช หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทําการอันกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง 30 วันกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวสูสาธารณะแลว และในชวง 3 – 5 วัน 
หลังจากที่มีการเผยแพรขอมูลดังกลาว 
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รวมทั้ง มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) 
รายงานการซ้ือขายหุนของบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท พรอมทั้ง มีการรายงานสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ใหกับกรรมการบริษัทไดพิจารณารับทราบเปนประจํา
ทุกๆ ไตรมาส  

3. สําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดตาม
แบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขา
ประชุมภายหลังจากไดเร่ิมประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระที่อยูในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลง
มติและนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัท ยึดม่ันแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดวยความโปรงใส คํานึงถึงถึงความรับผิดชอบตอผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีเช่ือม่ัน
ไดวา บริษัทไดปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ตามสิทธิที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ ไวเปนสวนหนึ่งในจริยธรรมธุรกิจดวย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ทําหนาที่ดูแลผูถือหุน และนักลงทุน อยางเทาเทียม
กัน ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการ
ไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในท่ีประชุมผูถือหุน 
รวมถึงสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และ ยังใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการกล่ันกรองเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล 
 

 การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัทและมั่นใจวาเงื ่อนไข
ทางการคาตางๆ เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุงม่ันที่จะใหผูใชสินคาและบริการ
ไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา และสามารถสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาท่ี
กําหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคาและ
บริการ รวมทั้งรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อความสัมพันธที่ย่ังยืน
ตอไป  
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 การปฏิบัติตอพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายทรัพยากร
บุคคล ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบใหมีการดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน
และเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการทํางานตามหนาที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน การทํา
ประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน  
 

 การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ 

คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันจะดําเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ใดๆ ที่ไมนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอชื่อเสียงของ
บริษัท หรือการขัดตอกฎหมาย มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ ทํา
การคัดเลือกคูคาและ/หรือเจาหนี้ดวยความยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด 
และกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ตองรีบเจรจากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 
 

 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ
กลาวหาบริษัทที่เปนคูแขงทางการคาดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง รวมถึงไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวย
วิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม  
 

 การปฏิบัติตอชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยที่สินคาและบริการของบริษัท เปน
ส่ิงที่ลูกคาและผูบริโภคสามารถเลือกสรรไดโดยไมมีผลรายตอสังคม เชน การผลิตรายการโทรทัศน ที่เปนรายการที่ไมมีเนื้อหาท่ี
แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ตองใชวิจารณญาณ ในการรับชม กลาวคือ รายการละครโทรทัศน ที่ใหทั้งความบันเทิง และ
สอดแทรกคุณธรรม ไดแก รายการละครซิตคอม “จุดนัดภพ” เปนตน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใสตอ
ผลกระทบตอผูที่อยูรอบขางมากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายามที่จะคอยๆ ใหมีการซึมซับเก่ียวกับความรับผิดชอบ
ทางสังคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแล
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ินที่บริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน 
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 นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดม่ันในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 
 

ดานสิทธิมนุษยชน 

 เคารพในศักด์ิศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปนเช้ือ
ชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิด
กฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 

 จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแลวแตกรณี 
และเพื่อความเปนธรรม 

 

 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

คณะกรรมการบริษัท มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยาง
สูงสุด ซึ่งไดมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินหรือประเทศท่ี
บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับพนักงาน  
ทุกคน 

 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองเก่ียวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ 
ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันส่ิงแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม 

 เปดเผยขอมูลที่เปนจริง ในเร่ืองความปลอดภัย ชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ลูกคา  
และบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัย โดยการวางแผนและฝกอบรมระบบปองกันอัคคีภัย
ใหกับพนักงานเปนประจําทุกป มีการรณรงคใหใชกระดาษอยางคุมคา ดวยการใชประโยชนทั้ง 2 หนาในสํานักงาน หรือใชวิธีการ
รับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใชกระดาษ การปดไฟชวงกลางวันในเวลาพัก
เที่ยง ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศของบริษัทไวที่ 25 องศาเซลเซียส เปล่ียนมาใชหลอดไฟ LED ในสํานักงาน เปนตน โดยบริษัท
จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทไมพบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางานของ
พนักงาน      
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 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานดังนี้ 

 หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และใหทํารายการน้ันเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในรายการนั้นตองไมมี
สวนในการพิจารณาอนุมัติ 

 ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 

 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุน
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
จะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษร 

 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ หรือ พนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองคกร
ทางธุรกิจอื่นๆ การดํารงตําแหนงนั้นจะตองไมขดัตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 

 

 จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัททุกคนตองมีความรอบคอบและ
ความระมัดระวังในงานทรัพยสินทางปญญารวมถึงตองเคารพลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญา 

 

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ในการแจงขอมูลตางๆ หรือรองเรียนการกระทําผิด
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน ไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ ผานชองทาง ดังนี้ 

 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail : audit@wave-groups.com 
จดหมายธรรมดา สงถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนททาวเวอร ช้ัน 15 
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองรองเรียนทั้งหมดแลวสรุปประเด็นนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําการสอบสวนกอนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้ 
บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูล หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลไวเปนความลับ 
โดยในป 2558 ไมมีผูแจงเก่ียวกับประเด็นดังกลาวแตอยางใด  
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศเนื่องจากเปนเร่ืองที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู
ลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศ
ทางการเงินและท่ีไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอเช่ือถือได และทันเวลา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และ
เว็บไซตของบริษัท 

ทั้งนี้ ในการเปดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดมอบหมายใหกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการเปดเผยขอมูล นอกจากน้ันยังไดจัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับนัก
ลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอโดยตรงท่ี หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนท
ทาวเวอร ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือที่  e-mail address:ir@wave-groups.com หรือ
ที่ web-site :  www.wave-groups.com ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) และขอมูลอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือขอบังคับอื่นที่เก่ียวของ
ดังนี้ 

 จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชีใน
รายงานประจําป 

 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของในกรณีที่มีสวนไดเสีย
เก่ียวของกับบริษัท 

 เปดเผยโครงสรางการดําเนินงานและการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม อยางชัดเจน 

 เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล 

 เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในบริษัทยอยเปนรายบุคคล 

 เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนที่แตละคนไดรับ 

 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย และจํานวนคร้ังการเขาประชุมเปน
รายบุคคล 

 เปดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ เปนผูกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหาร
ระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ัน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมของ
องคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
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1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการ

ไมนอยกวา 5 คนตามกฎหมาย และไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีประสบการณดานธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งคณะ และมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหนาที่และ
ถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร (Executive Director) และในจํานวนน้ีมีอยางนอย 1 ใน 
3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ ตองเปนกรรมการอิสระ 

 
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณหลากหลายใน    

แตละดานซ่ึงเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวม 11 ทาน ดังนี้ 

 กรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน 

 กรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน 
 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ ทั้งนี้ 
เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจไดวาบริษัทมีการดําเนินงานและกล่ันกรองอยางรอบคอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทตามที่กฏหมายกําหนด 1 คน โดยทําหนาที่สรุปได ดังนี้  

 ดูแลและประสานงานเร่ืองการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมชุดยอย รวมถึงการประชุมผูถือหุน 

 จัดทําและจัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวของ 
 ดูแลและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัท 

 ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน 

 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศและ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎหมาย และขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
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2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติขั้นตํ่า ดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ตลอดจน

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับของบริษัท  

2) มีความรู ความสามารถท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานท่ีดี 
3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม 
4) เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัท ไดอยางเพียงพอ 
5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม ภายใตกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

จริยธรรมธุรกิจ 
 

3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ในการประชุมสามัญ    

ผูถือหุนประจําป กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถา
จํานวนกรรมการที่ออกแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกไป
นั้นอาจไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกก็ได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเปนนโยบายวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเม่ือไดปฏิบัติงานเปน
ระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน  
 

4. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 
1) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม มีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

รวมทั้งกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท ดวยความซ่ือสัตยสุจริต
รักษาผลประโยชนของบริษัท และผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไมถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน 
 

2) ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ 

 ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทตองมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

 ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลที่จําเปนอยางทันเวลา เพื่อพิจารณาหารือในแตละวาระ 

 สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย ต้ังคําถามและแสดงความเห็น ในประเด็นตางๆ ระหวางการประชุม 

 สงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่สรางสรรค ทั้งระหวางกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร 
 ดูแลใหบริษัทมีการส่ือสารกับผูถือหุนอยางมีประสิทธิผล  
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท   
1. ตามหลักของกฏหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไป

เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ 
1.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty of Loyalty) 
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส (Duty of Disclosure) 
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
2. การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนั้นกําหนดใหกรรมการ คือ นายแมทธิว  กิจโอธาน นางสาวแคทลีน  

มาลีนนท  นางสาวปยวดี  มาลีนนท หรือนายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท  

3. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยางตอเนื่อง เปน
ประจําทุกๆ ป  

4. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง 
6. กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให

เปนมาตรฐานที่ยอมรับ  
7. ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท 
8. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
9. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิด
กฎหมายดวย 

10. ดูแลผลประโยชนทั้งของผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได 

11. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการท่ีไม
สามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม 

โดยในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ
อื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม 
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ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไวใน “ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ” ของ
บริษัทและบริษัทในเครือ โดยใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้  

1) การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
2) การกําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท ยกเวนเร่ืองที่ตองนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติ ไดแก การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การโอนสิทธิเรียกรอง การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือ
ขอบังคับบริษัท เปนตน 

3) การกําหนดโครงสรางองคกรของกลุมบริษัท 
4) การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ (เพ่ือใหความเห็นชอบ โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป) 
5) การอนุมัติงบประมาณรวมประจําปของกลุมบริษัท 
6) การลงทุนในโครงการใหม หรือบริษัทใหม โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน (หากจํานวนเงินที่

กําหนดเกินกวาจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดมา
หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการที่เก่ียวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศ ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนตองปฏิบัติตามประกาศดังกลาวดวย) 

7) การเงิน ดานฝากและถอน ไดแก การเปดและปดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน และการกําหนดผูลงนามและ
วงเงินในระเบียบการลงนามส่ังจายบัญชีธนาคารของบริษัท, ดานเงินกูและเงินคํ้าประกัน ไดแก การเปดวงเงิน 
O/D ธนาคาร และการกูยืมเงินและการออกหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการกําหนด
นโยบายบริหารดานการเงิน (โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน)  

8) การจางงาน แตงต้ัง โยกยาย การปรับเล่ือนตําแหนง และเลิกจาง และการกําหนดเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนอ่ืนของเจาหนาที่บริหารระดับประธานเจาหนาที่บริหารกลุม โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการ   
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

9) การประนอมหนี้ และการจําหนายหน้ีสูญ (ตอราย) 
10) การอนุมัติโครงการ ที่เกินงบประมาณประจําป (โดยวงเงินเกิน 20% ของงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลว) หรือการ

อนุมัติโครงการ นอกงบประมาณประจําป (โดยวงเงินเกิน 30 ลานบาท) 
11) การตัดจําหนายทรัพยสินถาวร (Write off) (พิจารณาจากมูลคาคงเหลือตามบัญชี (Net Book Value) ) โดยการ

ทําลาย หรือบริจาค 
12) การอนุมัติรายการระหวางกัน (รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ตามความหมายของ ก.ล.ต.หรือ ตลท.) (หากจํานวนเงินที่กําหนดเกินกวาจํานวนเงินที่เปน
สาระสําคัญตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
รายการที่เก่ียวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศ ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผูถือหุนตองปฏิบัติตามประกาศดังกลาวดวย) 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะตอง

บริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางดีที่สุด รวมทั้งการคํานึงถึงความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ
องคกร อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารใหรวมถึงกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวันของบริษัท 
2. บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจน

ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
3. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ

คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการ
ในทุก ๆ 3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
5. การใชอํานาจของประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถกระทําได หากประธานเจาหนาที่บริหารอาจมีสวนไดสวน

เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ ตอการใชอํานาจนั้นๆ 

บริษัทไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ เพื่อเปนการกระจายอํานาจ หนาที่ ในการตัดสินใจและการส่ัง
การตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจายเงินทุกรายการที่จายเปนเช็ค (จํานวนเงินต้ังแต 2,000 บาท ขึ้นไป) จะมี
การอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด 1 คน โดยทําหนาที่ ดังนี้ 
1. เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพ่ือใหการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

การจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัท เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 
แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 เปนตน 

2. ดูแลเร่ืองการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ 

3. ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท ในสวนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับของบริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ ตลอดจนติดตามกฎเกณฑใหมๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  

4. จัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 
รายงานประจําป รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร   
เปนตน 

5. ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เก่ียวของ รวมถึงจริยธรรม แนวทางกํากับดูแลกิจการท่ีดี และตาม
ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

6. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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5. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 
1) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได โดย
เม่ือรวมบริษัทแลวไมเกินจํานวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการของบริษัทไดอยางเต็มที่ 

2) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาที่บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได โดยเม่ือ

รวมบริษัทแลว ไมเกินจํานวน 5 บริษัท (ไมรวมบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัท) ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนโดยรวมแก
บริษัทและไมกระทบตอหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

6. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการ 
1) กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่สําคัญและจําเปน

อยางเพียงพอกอนปฏบิัติหนาที่ 
2) กรรมการจะไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดสนับสนุนการเขารวมอบรมหลักสูตรตามขอเสนอแนะ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เชน หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  หลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) เปนตน ซึ่งกรรมการสวนใหญของบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวมาแลว นอกจากนี้ยังมี
การสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เก่ียวของ ซึ่ง
ทางเลขานุการบริษัท จะเปนผูชวยแจงคอรสการอบรมท่ีนาสนใจใหกับทุกทานทราบ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจาย เพื่อชวยให
กรรมการสามารถทําหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของ
กรรมการประกอบดวยหลายรูปแบบ เชน การอบรมศึกษาท้ังภายในและภายนอก การดูงานตางประเทศ การเย่ียมชมธุรกิจตางๆ 
ของบริษัท เปนตน 

การเขารวมอบรมของกรรมการหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงตามขอเสนอแนะของ กลต. ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)       
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หมายเหตุ  
1 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 
2 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 และไดรับการแตงต้ังประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่              

2 ธันวาคม 2558 
 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการเขารวมในการฝกอบรมที่จัดขึ้นสําหรับกรรมการ โดยกรรมการของบริษัท  
เขารวมอบรมในหลักสูตรดังกลาวรอยละ 73% ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ  

รายชื่อกรรมการ 

หลักสูตรการอบรม 
Directors 

Accreditation 
Program 
(DAP) 

Directors 
Certification 

Program 
(DCP) 

Role of the Nomination 
and Governance 

Committee 
(RNG) 

Anti Corruption 
: The practical 

Guide 
(ACPG) 

1.นายแมทธิว กิจโอธาน รุนที่ 57/2006 รุนที่ 95/2007   

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 1   รุนที่ 20/2002  รุนที่ 15/2014 

3. นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย รุนที่ 49/2006    

4 นายนายชัยประนิน  วิสุทธิผล 2   รุนที่ 88/2007   

5. ดร.แคทลีน  มาลีนนท รุนที่ 9/2004 รุนที่ 150/2011   

6. นายธีร  สีอัมพรโรจน  รุนที่ 113/2014    

7. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน   รุนที่ 8/2001 รุนที่ 2/2012  

8. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท รุนที่ 61/2007    
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นอกจากนี้ ในป 2558 มีกรรมการของบริษัทไดเขาอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรู
ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนี้          
 
ลําดับที่ หลักสูตรการอบรม วันที ่
นายแมทธิว กิจโอธาน 

1. “หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.รุน 6)” 
จัดโดย : สถาบันวิทยการพลังงาน 

วันท่ี  15 มกราคม ถึง 
18 มิถุนายน 2558 

2. “Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability” 
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก    
1. ท่ีปรึกษาทางการเงินภายใตแนวคิด "แนวทางท่ีจะลดระยะเวลา IPO" 

จัดโดย : สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมกับ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
26 กุมภาพันธ 2558 

2. หนวยงานตรวจสอบภายใน : เคร่ืองมือท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จัดโดย : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

18 สิงหาคม 2558 

3. Update and Impact : New Accounting Standard 2015”  
จัดโดย : ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

25 สิงหาคม 2558 

4. Credit Rating : เตรียมตัวอยางไร ใหพรอมรับการประเมิน”  
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

3 กันยายน 2558 

5. Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board 
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9 กันยายน 2558 

6. ระบบการควบคุมภายในสําหรับบริษัทท่ียื่น IPO”  
จัดโดย : ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

1 ตุลาคม 2558 

7. แนวทางการตานทุจริตสําหรับองคกรธุรกิจ 
จัดโดย : ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย รวมกับเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพ่ือ
ประเทศไทย (PACT Network) 

20 ตุลาคม 2558 

นายธีร  สีอัมพรโรจน 
1. “Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability” 

จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนรายบุคคลและทั้ง
คณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณา
ทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในระหวางปผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทตอไป  

ในป 2558 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะและรายบุคคล โดย        
สวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยฯ มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment)  แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 4 = มีการดําเนินการใน
เร่ืองนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร / 1 = มีการดําเนินการใน
เร่ืองนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการดําเนินการในเร่ืองนั้น       

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบดวย 6 หัวขอหลัก ไดแก 
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) การประชุมคณะกรรมการ 
(4) การทําหนาที่ของกรรมการ 
(5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

สําหรับป 2558 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) โดยคะแนนเฉล่ีย
อยูในเกณฑดี 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบุคคล) ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก 
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การประชุมของคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

สําหรับป 2558 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบุคคล) โดยคะแนน
เฉล่ียอยูในเกณฑดี 
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2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละคณะกรรมการชุด

ยอยเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังพิจารณาทบทวน ประมวล
ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยในระหวางปผานมา เพื่อสามารถ
นํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

ในป 2558 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน โดยสวนงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอย ซึ่งฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยฯ มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท  และ/หรือปรับปรุงตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด โดยมีเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 4 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มี
การดําเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร / 1 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการ
ดําเนินการในเร่ืองนั้น    

 
โดยการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2558 ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก    
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การประชุมคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2558 สรุปไดดังนี้ 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี  

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี  

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการลงทุน โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 
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3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร    
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร และ
นําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ 

ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
ของบริษัท โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัท ซึ่งฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
นําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษัท โดยมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร แบงออกเปน 5 ระดับ  กลาวคือ  4 = มีการ
ดําเนินการในเร่ืองนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร / 1  =  มีการ
ดําเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการดําเนินการในเร่ืองนั้น   
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่ง
ประกอบดวย 10 หัวขอหลัก ไดแก 

(1) ความเปนผูนํา 
(2) การกําหนดกลยุทธ 
(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 
(4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
(5) ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 
(6) ความสัมพันธกับภายนอก 
(7) การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 
(8) การสืบทอดตําแหนง  
(9) ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 
(10) คุณลักษณะสวนตัว 

 

สําหรับป 2558 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร วา ประธานเจาหนาที่
บริหารมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี  
 

8. แผนการสืบทอดตําแหนง 
คณะกรรมการบริษัทเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

และ/หรือผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนสวนหน่ึงในยุทธศาสตรการวางแผนทรัพยากรมนุษยของบริษัท โดยเปนการวางแผนหรือการ
เตรียมบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพรอมเม่ือเกิดกรณีที่ผูบริหารดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือตําแหนงที่วางลง 
ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมีความคลองตัวและตอเนื่อง  
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8.2 คณะกรรมการชุดยอย  

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยพิจารณากล่ันกรองการดําเนินงานท่ีสําคัญอยางรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ แลวแตกรณี อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ
ในรายงานประจําป ซึ่งจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4) คณะกรรมการการลงทุน 

5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน คือ นายประเสริฐ 

ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเขาใจ และมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ทําหนาที่
สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ
ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล  รวมทั้งสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบ
บริหารความเส่ียงที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนหนวย
ปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและบัญชี ในกรณีที่จําเปน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

นายปริญญา  สุทธิยงค เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

หมายเหตุ  
1 แตงต้ังเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงลาสุดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้ เม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีก อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเพิ่มเติมวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเม่ือไดปฏิบัติงานเปน
ระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน 



รายงานประจําป 2558   
 

94 การกํากับดูแลกิจการ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวของอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

2. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรมของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยายหรือเลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  และ
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเสนอการเลิกจางผูสอบบัญชี   

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการ

ตรวจสอบภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  
6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
6.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
6.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. จัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท และมี

การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง และแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมดํารง
ตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชี ในเร่ืองเก่ียวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ไดกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เชน เร่ืองทุจริต ฉอโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบใน
เร่ืองดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (กลต.) และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 
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9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
9.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อให
ม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กําหนดไว   

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งจะทําหนาที่หลักในการพิจารณาสรรหา  
ผูที่สมควรไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและ
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการ อยางเปน
ธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน รวมทั้ง
พิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการขึ้นคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจางและผลตอบแทน
ทุกประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตอไป 
ทั้งนี้ในป 2558 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

1. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
2. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการอิสระ 
3. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

นางสุนทรี  อารยสมบูรณ เลขานุการกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 
1. ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหม หรือสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ กรรมการ

ผูจัดการใหญ และฝายจัดการ อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

3. พิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการขึ้นคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจางและ
ผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ขั้นตอน 
 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

1. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
2. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
3. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

นายปริญญา  สุทธิยงค เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคกร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ

ตอคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร รวมถึง
ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน ความเส่ียงจากไมปฏิบัติตามกฏ/ขอบังคับที่
เก่ียวของ ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2. กําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) 
3. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
4. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธของหนวยงานภายในองคกร 
5. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
6. รับทราบผลหรือความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงขององคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตางๆ 
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4) คณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร 
2. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร 
3 นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการการลงทุน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

นางอังคณีย  ฤกษศิริสุข เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการการลงทุนมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการลงทุนขององคกร (Overall Investment Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ

บริษัท  
2. กําหนดกรอบการลงทุนขององคกร (Enterprise Investment Framework) 
3. พิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนรวม หุนกู ตราสารทางการเงินที่มี Rating ต้ังแต BBB ขึ้นไป และการลงทุนใน

หุนทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
4. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการลงทุน 
5. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของหนวยงานภายในองคกร 
6. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกับการลงทุน 
7. รายงานผลความคืบหนาของการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท 

 
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมี
มติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2558 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เพื่อ
สงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมทั้งเพื่อสราง
ความม่ันใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

1. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 1 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 1 กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ 
3 นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 1 กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ 

นางอังคณีย  ฤกษศิริสุข 1 เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
 

หมายเหตุ 
1 แตงต้ังเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558   
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุมบริษัท เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหมีการถือปฏิบัติในทุกระดับ 

2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกํากับดูแล
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

3. สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับ
ดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัท อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและ
แนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทเปนปจจุบัน สอดคลองกับแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน
กํากับดูแลตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
8.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

1) กรรมการอิสระ 
นิยามกรรมการอิสระ 
การสรรหากรรมการอิสระ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนตามขั้นตอนตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของ ผูที่เก่ียวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา      
คูสมรส พี่นอง หรือบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม  

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
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(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน 
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการ ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจําหรือถือหุน
เกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
เปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการ
ใหความเห็นที่เปนอิสระ และบริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ
ดังกลาวแลว ดังนี้ 

 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ ทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด  

 เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาว เปนกรรมการอิสระ  

 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
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2) การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กําหนดหลักเกณฑและนโยบายใน

การสรรหากรรมการของบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหม โดยการจัดทํา 
Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา ใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทจะใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) 
เชน ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน มีประวัติการทํางานท่ีดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการ
ของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธ
ทางธุรกิจของบริษัทอีกดวย มีกระบวนการท่ีโปรงใส สรางความม่ันใจใหแกผูถือหุน โดยจะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน
ตอไป 

ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และเม่ือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 
การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังนี้  

 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ     

ก็ได     
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคกอน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

 การสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงของบริษัท ให

ปฏิบัติตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท โดยระเบียบดังกลาวไดผานการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทแลว 
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3) คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 

 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดําเนินการเก่ียวกับคาตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรองและ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน 
และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวดวย 

(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุด
ยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละป ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 

 คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผล

ประกอบการของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เปนผูพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติตอไป 
 
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบรษัิทรวม 

บริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้ 

1) การสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม
สัดสวนการถือหุน โดยการเสนอช่ือและใชสิทธิออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม ฝาย
จัดการจะนําเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมจะมีหนาที่ดําเนินการเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ และบริษัทได
กําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงต้ังนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเร่ือง
สําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การสงกรรมการเพ่ือเปนตัวแทนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท  

2) กําหนดใหมีการประชุมผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกเดือน เพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ การ
ติดตามควบคุมใหเปนไปตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตรที่กําหนด ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค
ตางๆ ใหผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 

3) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของกลุมบริษัท ซึ่งกลาวถึงอํานาจอนุมัติในการกํากับ
ดูแลบริษัทยอย เชน การบริหาร งบประมาณ การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหวางกัน เปนตน 

4) การสงหนวยงานตรวจสอบภายในออกไปสุมตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ 
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5) การควบคุมการปฏิบัติงาน การใชจาย การกําหนดวงเงินในการเบิกจาย กําหนดผูมีอํานาจเบิกจายซ่ึงตองมีการลงนาม
รวมกันเพื่อสอบทานรายการ มีเอกสารประกอบการจาย และผูมีอํานาจอนุมัติรายการที่ถูกตอง  

6) ใหบริษัทยอย และบริษัทรวมจัดทํางบประมาณประจําป โดยใหมีการทบทวน และปรับปรุงงบประมาณเพื่อควบคุม
แผนการดําเนินงานอยูเสมอ 

7) ดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงานกํากับดูแล ไดแก การทํารายการระหวาง
กัน การไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลใหมีการจัดทําบัญชี
และรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามกฎหมายที่เก่ียวของและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

ทั้งนี้ บริษัทไดขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร ภายใตชื่อ “Index” โดยการเขาซ้ือหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทไดทําขอตกลงระหวางบริษัทกับกลุมผูถือหุนเดิม (Shareholders’ 
agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทดังกลาว  

 
8.5 การรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน 

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการใชขอมูลของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
สอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูล
ภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานใหความสําคัญตอการเก็บ
รักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายในของบริษัท เชน ขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุนของบริษัท เปนตน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) กรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตนและในเร่ืองการ
ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2) กรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกลาว) ตองระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท เชน 
ขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลการเจรจาการคาโดยบริษัท ขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทสมควรจะตองแถลงเปนการ
ท่ัวไป เปนตน เพื่อซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยการนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใช 
หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทําการอันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง 
30 วันกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวสูสาธารณะแลว และในชวง 3 – 5 วัน หลังจากที่มีการเผยแพรขอมูลดังกลาว 

3) มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รายงาน
การซื้อขายหุนของบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท  
พรอมทั้ง มีการรายงานสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกลาว)  ใหกับกรรมการบริษัทไดพิจารณารับทราบเปนประจําทุกๆ ไตรมาส  

4) กรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ และพนักงานตองไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
คูแขงของบริษัท แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร ฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทไปแลว 

5) การกําหนดใหเฉพาะผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงเทานั้นที่จะไดรับขอมูล สําหรับงานดานระบบคอมพิวเตอร 
ขอมูลที่เปนความลับของบริษัทและขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ไดมีการกําหนดบุคคลที่จะมีสิทธิ
ในการเรียกใชขอมูลภายในโดยมีรหัสผานเฉพาะบุคคลในการเขาสูระบบ 
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สําหรับมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบวามีการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูที่เก่ียวของนั้น บริษัท
จะมีบทลงโทษท่ีรุนแรงถึงขั้นใหออกจากงานทันที 

ในป 2558 บริษัทไมพบรายงานวา กรรมการและผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 
 
8.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด บริษัท สํานักงาน    
อีวาย จํากัด และสํานักงานสอบบัญชีอาภรณ สําหรับระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 รวมจํานวนเงิน 
2,730,000 บาท รายละเอยีดดังนี้ 

1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

 ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี (บาท) 
1. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 440,000 
2. บจ. เวฟ ทีวี                            นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 350,000 
3. บจ. เวฟ พิคเจอรส         นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 20,000 
4. บจ. เวฟ ฟูด กรุป  นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 10,000 
5. บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 10,000 
6. บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 800,000 
7. บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 1,100,000 

รวม 2,730,000 

หมายเหตุ   

บริษัทไดเขาซ้ีอหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(มหาชน) (Index) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ กลุมบริษัท Index ไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2558 ในวงเงิน 1.80 
ลานบาท 

 

2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 
ป 2558 บริษัท ไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  
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8.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หนาที่สําคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรับทราบและรวมกัน
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

(1) จํานวนคร้ังและกําหนดการประชุม 
โดยในแตละปมีการจัดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง (ปละ 4 คร้ัง) แตละคร้ังจะมีการกําหนดวาระการประชุม

ลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองที่มีความสําคัญเรงดวน 

นอกจากน้ี การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไดถูกกําหนดเปนวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่
เหมาะสมลวงหนาในการประชุมคร้ังสุดทายของแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดต้ังแตตนป 

(2) องคประชุมและการประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงครบเปน

องคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม

ไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียง
ขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ซึ่งโดยปกติการ
ประชุมคณะกรรมการแตละคร้ัง จะใชเวลาประชุม 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งคอนขางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเร่ือง และ
มากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทไดโดยตรง 
นอกจากน้ีคณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือผูมีสวนเก่ียวของในเร่ืองตางๆ เขามาสอบถาม หรือชี้แจงรายละเอียดใน
ระหวางการประชุมได 

(3) วาระการประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขาวาระ

การประชุม โดยที่กรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได 
(4) การจัดสงเอกสารการประชุม 

ในการประชุมแตละคร้ังบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการ
บริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเร่ืองตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  

(5) การรายงานการประชุม 
เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหประธาน

กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตองได  

สําหรับรายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอมกับเอกสาร
แนบประกอบวาระการประชุมตางๆ ซึ่งจัดเปนเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเปนความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยูที่ฝาย 
Corporate Finance ซึ่งสํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 
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(6) การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับ
การจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 

เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในป 2558 ที่ผานมา ดังนี้ 
(หนวย : คร้ัง) 

รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(จํานวน 11 คน) 
รวม 6 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 4 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ     
สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
(จํานวน 3 คน) 
รวม 3 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 1 คร้ัง/ป 

การประชุมสามัญ     
ผูถือหุนประจําป 2558 
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 6/6    1 
2 นายประเสริฐ ภัทรดิลก 1 5/5 3/3   -N/A- 
3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 6/6 3/4   1 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร 6/6 4/4 3/3  1 
5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 2 5/5    1 
6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 5/6   0/1 1 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท    6/6   1/1 1 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท 3 6/6   0/1 1 
9. นายธีร  สีอัมพรโรจน    6/6  2/3 1/1 1 
10. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน 6/6  3/3  1 
11. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท 6/6    1 
กรรมการที่ลาออกในป 2558      
1. นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร 4 1/1 1/1   1 
2. นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู 5 -N/A-    -N/A- 
 
หมายเหตุ     
1 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 
2 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 และไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
3 ลาออกจากกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 
4 ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 
5 ลาออก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 
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2) จรรยาบรรณธุรกิจ 
ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากจะใหความสําคัญกับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานแลว บริษัทไดให

ความสําคัญกับรูปแบบและวิธีการของการปฏิบัติงานท่ีจะใหเกิดความสําเร็จดังกลาวควบคูกันเสมอมา ทั้งนี้ โดยยึดถือความมี
จริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเปนหลักในการทําธุรกรรม และติดตอสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
คณะกรรมการบริษัทคาดหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ ทําความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตาม
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน และชวยกันธํารงไวเพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่มี
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนส่ิงที่พึงคาดหวังจากบริษัท ซึ่งจะสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้น แกผูถือหุน นักลงทุน และผูมี
สวนไดเสียอื่นๆ ที่เก่ียวของทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct ฉบับลาสุด ซึ่งไดเปดเผยอยู
ในเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ มีเนื้อหาครอบคลุมในเร่ือง ดังนี้ 

(1)  หลักจริยธรรมธุรกิจ 

 ความซ่ือสัตย  คุณธรรม 

 การรักษาคําพูดและความนาเช่ือถือไววางใจ  ความจงรักภักดี 

 ความยึดม่ันในวิชาชีพ  ความยุติธรรม 

 การเห็นอกเห็นใจผูอื่น  การเคารพตอผูอื่น 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  การปฏิบัติหนาที่อยางเปนเลิศ 

 ภาวะผูนํา  ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ 

 ความรับผิดชอบตามหนาที่  บุคลากร 

 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน  นโยบายการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน 

 นโยบายการปกปองทรัพยสินของบริษัท  นโยบายเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญและส่ิงตอบแทน 

 จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา  นโยบายเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น 
 

(2) แนวทางปฏิบัติ 

 แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงาน 

 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคาและ/หรือเจาหนี้ 
คูแขงทางการคา ชุมชนและสังคม  

 นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

บริษัทไดมีการส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบรายละเอียด โดยการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร
เปนเอกสารลายลักษณอักษรใหผูที่เก่ียวของทุกคนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 
ตลอดจนใหพนักงานและผูบริหารมีการลงลายมือชื่อรับทราบ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกลาว  

ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยางเครงครัด การละเลยหรือ
ฝาฝนใดๆ ใหยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท นอกจากน้ีอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย 
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3) นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษัทมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยคณะกรรมการบริษัทตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปชั่นที่ทําลายการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น Anti-Bribery and 
Corruption Policy” ฉบับลาสุด ซึ่งไดเปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิให
บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เชน บุคคลที่สาม) ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท ฝาฝนกฎหมายตอตาน
การคอรรัปชั่น รวมถึงกําหนดขั้นตอนการสอบทานการกํากับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
ใหสินบนและการคอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบัติสรุปได ดังนี้  
 

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นและ 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(2) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับ
บริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือแจงผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว เชน  E-mail: 
hotline@wave-groups.com เปนตน รวมทั้งตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือ
ขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อให
ม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีกําหนดไว และผูตรวจสอบภายในมีหนาที่และ
รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
อํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่เขาไปกํากับติดตาม เพื่อใหม่ันใจวา
มีระบบควบคุมที่มีความเพียงพอและเหมาะสมตอความเส่ียงจากการคอรรัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น 

(4) ผูบริหารของบริษัทจัดใหมีการประเมินความเส่ียงดวยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความ
เส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงที่ใชอยูใหมี
ความเหมาะสมที่จะปองกันความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

(5) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท ตามที่กําหนดไวใน
นโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท  

(6) ผูที่กระทําการคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

(7) บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับ
บริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการ
คอรรัปชั่นฉบับนี้ โดยบริษัทมีการฝกอบรมและ/หรือใหความรูทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหความรูเก่ียวกับ
นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันใหกับพนักงาน 

(8) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการคอรรัปชั่น บริษัทไดใหคําแนะนําและ
วิธีปฏิบัติเพื่อใหพนักงานของบริษัททุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเร่ือง การชวยเหลือทาง
การเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน และของขวัญ คาบริการและคาใชจายอื่น 
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ตามท่ีบริษัทไดประกาศเจตนารมณเขาโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private  
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการนี้บริษัทไดรับการตอบรับใหบริษัทสามารถ
ประกาศเจตนารมณดังกลาวได ตามจดหมายเลขที่ IOD. 434/2015 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ของ CAC ดังกลาว โดยบริษัทได
รับทราบเงื่อนไขการเขารวมโครงการฯ และกระบวนการรับรองดังกลาวแลว 

 

4) นโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน 

Whistleblower Procedures” ฉบับลาสุด ซึ่งไดเปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนการสนับสนุนใหพนักงาน ผูบริหารและ
กรรมการสามารถรายงานหรือรองเรียนเก่ียวกับการพฤติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดการกระทําที่ไมเหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจ
กอใหเกิดการฝาฝนกฎหมาย การประพฤติไมเหมาะสมทางการเงินหรือการฉอโกง หรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือผิดตอ
นโยบายของบริษัท 

โดยบริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอนอยางสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกปองและใหความคุมครองตอผูรองเรียน ซึ่งผูรองเรียน 
จะไดไมตองหวั่นเกรงตอการตอบโต หรือการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม เชน การขมขู คุกคาม เปนตน 

ทั้งนี้ ในป 2558 ไมพบการรองเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดใดๆ 
 

5) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
(1) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทั้งในดานการเงิน การบริหาร การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้มีการกําหนดภาระหนาที่ ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม รวมทั้งบริษัทยังจัด
ใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน อยางนอยปละคร้ัง 
 

(2) การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีสํานักตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่

บริหาร โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
การวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลกิจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีกําหนดและบรรลุตาม
นโยบายและวัตถุประสงคที่ฝายบริหารไดกําหนดไว รวมทั้งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบที่
เก่ียวของกับบริษัท 

ดังนั้น เพื่อใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนําเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่
บริหารอยางทันเวลาและสม่ําเสมอ  
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(3) การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจ

เกิดจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกรที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหคงเหลือความเส่ียงใน
ระดับที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของแตละหนวยงาน โดยกําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหน่ึง
ของการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดสงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน    
ทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานความเส่ียงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธของบริษัท แผนการ
บริหารและจัดการความเส่ียงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ 
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นอกจากน้ี บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทบนเว็บไซตของบริษัท และติด
ประกาศเพื่อใหทุกคนในองคกรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย  
 

6) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ขอมูลของบริษัททั้งที่เก่ียวกับการเงิน และที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารของบริษัทดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตรงตอความเปนจริง โปรงใส เช่ือถือได สมํ่าเสมอ ทันเวลา และเปนธรรมกับผูถือหุน และนักลงทุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยผานชองทางและส่ือการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลอดจนผานเว็บไซตของบริษัท 

ในสวนของงานดานความสัมพันธกับผูลงทุนนั้น บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ (Corporate 
Communications & Investor Relations) ทาํหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห รวมทั้งหนวยงานกํากับ
ดูแล และภาครัฐที่เก่ียวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร 02-665-6705 หรือที่ e-mail 
address:ir@wave-groups.com หรือที่ web-site :  www.wave-groups.com 

บริษัทมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธอยางตอเนื่องในป 2558 เพื่อเปนการส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และกิจกรรม
ตางๆ ที่เปนประโยชนใหผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูที่สนใจทั่วไปใหไดรับทราบขอมูลของบริษัท ทั้งการ
สอบถามทางโทรศัพท การพบปะกับนักวิเคราะห (Analyst Meeting) การแถลงขาวตอส่ือมวลชน (Press Conference) และการ
เผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Release) เก่ียวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ  
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9.1 นโยบายภาพรวม 

กลุมบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของกลุมบริษัท ที่มุงดําเนินธุรกิจควบคูกับการพัฒนาสูความ
ย่ังยืนของสังคมและส่ิงแวดลอม โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของ
บริษัทโดยสรุป ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision)  

บริษัทจะเปนผูนําดาน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรูปแบบที่เปน
เอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอมทั้งสรางความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเปนการเติมเต็มและเสริมสราง 
Lifestyle ของลูกคาหรือผูบริโภคใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

พันธกิจ (Mission)  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปไดดังนี้ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

 การใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ใหมีความรู ทักษะ และศักยภาพเพื่อใหสามารถ
สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและมีคุณภาพย่ิงขึ้นใหกับองคกร 

 การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 การตระหนักและใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสนับสนุนใหประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น 
 
9.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : 
CSR) บูรณาการในรายงานประจําป ตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการผนวกแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมในกลยุทธการจัดการ และ
มุงม่ันที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบบริหารจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร นอกจากนี้ กลุมบริษัท 
ยังยึดม่ันในความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของกลุมบริษัท อยาง
เต็มความสามารถดวยความสุจริตโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได อันเปนรากฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะ
ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจและความ
ตองการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และเปนไปตามมาตรฐานสากล กลุมบริษัทจึงไดกําหนดกรอบของกลยุทธการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัท ที่สําคัญ ดังนี้ 

9. ความรบัผิดชอบตอสังคม 
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การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม:   

กลุมบริษัทมุงประกอบกิจการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  โดย
ดําเนินงานดวยความเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพื่อประโยชน
รวมกันอยางย่ังยืน 

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน:   

คณะกรรมการบริษัทมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดี โดยตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปชั่นที่ทําลายการแขงขันอยางเสรีและเปน
ธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น” ฉบับลาสุดซึ่งได
เปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหบริษัท พนักงานของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอื่น (เชน บุคคลที่สาม) ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท ฝาฝนกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น รวมถึง
กําหนดขั้นตอนการสอบทานการกํากับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการ
คอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏบิัติสรุปไดดังนี้  
 

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(2) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปชั่นที่เก่ียวของ
กับบริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจงผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว  เชน      
E-mail: hotline@wave-groups.com เปนตน รวมท้ังตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมี
ขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 
เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีกําหนดไว และผูตรวจสอบภายในมีหนาที่
และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติอํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่เขาไปกํากับติดตาม เพื่อให
ม่ันใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเส่ียงจากการคอรรัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น 

(4) ผูบริหารของบริษัทจัดใหมีการประเมินความเส่ียงดวยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุม
ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงที่ใช
อยูใหมีความเหมาะสมที่จะปองกันความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

(5) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท ตามที่กําหนดไว
ในนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

(6) ผูที่กระทําการคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
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(7) บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของ
กับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการ
คอรรัปช่ันฉบับนี้ โดยบริษัทมีการฝกอบรมและ/หรือใหความรูทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหความรูเก่ียวกับ
นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันใหกับพนักงาน  

(8) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการคอรรัปชั่น บริษัทไดใหคําแนะนํา
และวิธีปฏิบัติเพื่อใหพนักงานของบริษัททุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเร่ือง การ
ชวยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน และของขวัญ คาบริการและคาใชจายอื่น 

 

ตามที่บริษัทไดประกาศเจตนารมณเขาโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private  
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการนี้บริษัทไดรับการตอบรับใหบริษัทสามารถ
ประกาศเจตนารมณดังกลาวได ตามจดหมายเลขที่ IOD. 434/2015 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ของ CAC ดังกลาว โดยบริษัท
ไดรับทราบเงื่อนไขการเขารวมโครงการฯ และกระบวนการรับรองดังกลาวแลว   

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน:   

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 

ดานสิทธิมนุษยชน 

 เคารพในศักด์ิศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการปฏิบัติ
หนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปนเช้ือ
ชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิด
กฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 

 จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแลวแตกรณี 
และเพื่อความเปนธรรม 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม; 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายทรัพยากร
บุคคล ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบใหมีการดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม
กันและเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย
และเหมาะสมกับการทํางานตามหนาที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆเพิ่มเติม เชน การ
ประกันสุขภาพ การทําประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน 
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ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบริโภค: 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัท และมั่นใจวาเงื ่อนไข
ทางการคาตางๆ เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุงม่ันในการจําหนายสินคาและ
ใหบริการกับลูกคาและผูบริโภคของบริษัท โดย 

 ใหลูกคาและผูบริโภคของบริษัทไดใชสินคาและบริการโดยไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาท่ี
เหมาะสม 

 สามารถสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

 มีการคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดกําหนดมาตรการรองรับในกิจกรรมที่มีความเส่ียง เชน การ
แสดงคอนเสิรต โดยบริษัทจะมีแผนและซักซอมรับมือตอเหตุการณรุนแรงตางๆ ไวเปนขั้นตอน เชน การกระจาย
กําลังพนักงานเพ่ือดูแลผูชมเพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัย ใหการดูแลและรับผิดชอบผูชมกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุระหวางการชมการแสดง การประสานงานระหวางลูกคาและบริษัทรับประกันภัยของบริษัท รวมท้ังการ
ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เก่ียวของ เชน สถานีตํารวจ เปนตน 

 มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค รวมท้ังจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคา
และบริการ รวมทั้งรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อ
ความสัมพันธที่ย่ังยืนตอไป   

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม: 

คณะกรรมการบริษัท มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยาง
สูงสุด ซึ่งไดมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินหรือประเทศที่
บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับพนักงานทุก
คน 

 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองเก่ียวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ 
ตลอดจนสนับสนนุวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันส่ิงแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม 

 เปดเผยขอมูลที่เปนจริง ในเร่ืองความปลอดภัย ชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ลูกคา และ
บุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัย โดยการวางแผนและฝกอบรมระบบปองกันอัคคีภัย
ใหกับพนักงานเปนประจําทุกป มีการรณรงคใหใชกระดาษอยางคุมคา ดวยการใชประโยชนทั้ง 2 หนาในสํานักงาน หรือใช
วิธีการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใชกระดาษ การปดไฟชวงกลางวันใน
เวลาพักเท่ียง ต้ังอุณภูมิเคร่ืองปรับอากาศของบริษัทไวที่ 25 องศาเซลเซียส เปล่ียนมาใชหลอดไฟ LED ในสํานักงาน เปนตน 
โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทไมพบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางานของ
พนักงาน 
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การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม: 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยท่ีสินคาและบริการของบริษัท เปน
ส่ิงที่ลูกคาและผูบริโภคสามารถเลือกสรรไดโดยไมมีผลรายตอสังคม เชน การผลิตรายการโทรทัศน ที่เปนรายการท่ีไมมีเนื้อหา
ที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาท่ีตองใชวิจารณญาณ ในการรับชม กลาวคือ รายการละครโทรทัศน ที่ใหทั้งความบันเทิง 
และสอดแทรกคุณธรรม ไดแก รายการละครซิตคอม “จุดนัดภพ” เปนตน  และบริษัทไดสงศิลปนเปนทูตเขารวมงานกับองคการ
กุศลดําเนินการโดยไมหวังส่ิงตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขาง
มากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายามที่จะคอยๆ ใหมีการซึมซับเก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ินที่บริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน 

 
9.3 การดําเนนิธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

ไมมี 
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9.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

กลุมบริษัทไดเขารวมทําการบริจาคเงินและส่ิงของใหแก องคกรหรือมูลนิธิเพื่อสังคมตางๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส และ
ภายในบริษัทเองไดมีการจัดทํากิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมอยูอยางตอเนื่อง เชน การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงคใหใช
กระดาษอยางคุมคา หรือใชวิธีการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใชกระดาษ 
การรณรงคลดการใชพลังงาน เปนตน  

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนทางดานการศึกษา ในป 2558 ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทไดบริจาคเงิน 
บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษใหกับหองสมุด ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหารและพื้นทางเดินรอบสนามกีฬา ใหกับโรงเรียนวัด 
วรพรตสังฆาวาส อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

 

 
 



รายงานประจําป 2558   
 

116 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 
 

10.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได
กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการอนุมัติ และดําเนินการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม     

ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกลาว จะถูกประเมินโดยสํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา
การปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบริษัท รวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) เพื่อควบคุม และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีการวาจางผูสอบบัญชีภายนอก คือ 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 1  

การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในน้ัน จะเร่ิมจากการวางแผนการตรวจสอบประจําป (Yearly Audit Plan) โดย
มีการเปดโครงการตรวจสอบ ซึ่งจะแจงใหแกฝายที่เก่ียวของรับทราบ จากนั้นจะทําการสํารวจเบ้ืองตน (Preliminary Survey) 
กําหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดําเนินการตรวจสอบตามลําดับ และเม่ือการตรวจสอบเสร็จส้ินลง ทาง
สํานักตรวจสอบภายในจะทําการรายงานผล พรอมขอเสนอแนะใหแกฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ 
หลังจากนั้นจะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในจะมีการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังป โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแตละระบบงานตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 

นอกจากนี้ เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 
คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในจะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท และบริษัทยอย มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยวา สามารถปองกัน
ทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย จากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ ดังนี้  
 
 
 

หมายเหตุ 1 บริษัทไดเขาซ้ีอหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จํากัด (มหาชน) (Index) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2558 ของ Index  

10. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1) ดานองคกรและสภาพแวดลอม  
คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได โดยไดมีการกําหนด

เปาหมายทางธุรกิจ และงบประมาณใหแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสรางองคกร โดยการแบงแยกตามหนาที่       
มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
ขึ้นใชสําหรับคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใชเปนแนวทางใหถือปฏิบัติ และมีขอกําหนดมิใหกรรมการ 
ฝายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท  มีการจัดทํานโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมท้ังมีการ
กําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว 
 

2) การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee) ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย อยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได โดยมีฝายบริหารของบริษัทเขารวมประชุมดวย เพื่อรวมพิจารณาความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  ดาน
การเงิน (Financial Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  และการปฏิบัติตามกฏและขอบังคับที่เก่ียวของ 
(Compliance Risk)  มีการประเมินปจจัยความเส่ียง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัท มีการ
วิเคราะหวาเหตุการณใดที่จะเปนปจจัยใหมีความเส่ียงเกิดขึ้น มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียง จัดใหมี
การติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆภายในองคกร โดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัท  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธของบริษัท 
แผนการบริหารและจัดการความเส่ียงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง
อยางสม่ําเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการ
บริหารความเส่ียงของบริษัท บนเว็บไซดของบริษัท เพื่อใหทุกคนในองคกรรับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเส่ียง รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย 
 

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนใน

บริษัท โดยการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการ
กระทําที่ทุจริตออกจากกัน   มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน รวมทั้งมีมาตรการที่จะติดตามใหการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ    
 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการจัดการดานระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลที่มี

คุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่
เก่ียวของจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน   โดยมีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุขอมูลที่สําคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาลวงหนา
กอนการประชุม และใชประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดทํารายงานการประชุม  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีแยกไวเปนหมวดหมู รวมทั้งการติดตามวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 
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5) ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการติดตามอยางสม่ําเสมอวา ไดมีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการ

ควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเน่ือง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมท้ัง
ขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที โดยมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหาร กับเปาหมายท่ี
กําหนดไว  และในกรณีที่ผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อเปนกลไกสําคัญที่มีความเปนอิสระในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี
ของบริษัท เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบวาในป 2558 ผูสอบบัญชี      
ไมพบส่ิงอันเปนสาระสําคัญ เพื่อเสนอแนะใหบริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแตอยางใด 
 

10.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ไดแตงต้ังนายปริญญา สุทธิยงค 

ตําแหนงผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เปนตนไป เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา มีความเหมาะสมท่ี
จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดวาจางผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จํากัด โดยมีนางสาวพิมวดี พันธุมโกมล ทําหนาที่หัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัทยอย เนื่องจากเปนผูมีประสบการณใน
การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับของบริษัทยอย จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ  

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

 
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
บริษัทมอบหมายใหนางสาวอัญชลี พุทธปฏิโมกข ดํารงตําแหนงเปนหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  



รายงานประจําป 2558  
 

119 รายการระหวางกัน 
 

 
รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งในปจจุบัน
และในอนาคตตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา 
(Fair and at arms’ length) ของบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  

โดยรายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกัน ไดเปดเผย
ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 31 และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1) รายไดจากการขายและบริการ 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เก่ียวโยงกัน สําหรับปสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1.1 รายไดจากการขายและบริการ จํานวนเงนิรวม 86.15 ลานบาท 
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด กับบริษัท  
บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) เปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุน
รอยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแลว 

รายไดจากการเปนผูรับจางผลิตละคร
โทรทัศน เพื่อแพรภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

จํานวนเงิน 47.84 ลานบาท 

บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด กับบริษัท 
บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต 
จํากัด 
 

บริษัท บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต 
จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท บีอีซี 
เวิลด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 
18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว  

รายไดจากการใหใชลิขสิทธิ์ในรายการ
ในการออกอากาศในส่ือโทรทัศน (เปน
รายการที่เกิดคูกับตนทุนคาซ้ือเวลา
โฆษณาทางโทรทัศนในรูปแบบ time 
sharing)  

จํานวนเงิน 37.80 ลานบาท 
 

บริษัท กับบริษัท ไทย โซลาร 
เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทรวม ซ่ึงบริษัทถือ
หุนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลว 

รายไดจากการใหบริการจัดงาน จํานวนเงิน 0.51 ลานบาท 

 
 
 

 

11. รายการระหวางกัน 
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2) การซื้อสินคาและบริการ  
 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เก่ียวโยงกัน สําหรับปสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2.1 ตนทุนการใหบริการ จํานวนเงินรวม 37.80 ลานบาท 
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด กับบริษัท 
บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต 
จํากัด 

บริษัท บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต 
จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท บีอีซี 
เวิลด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 
18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

คาซ้ือเวลาโฆษณาทางโทรทัศน (เปน
รายการที่เกิดคูกับรายไดจากการใหใช
ลิขสิทธิ์ในรายการในการออกอากาศใน
สื่อโทรทัศนในรูปแบบ time sharing) 

จํานวนเงิน 37.80 ลานบาท 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวนเงินรวม 8.30 ลานบาท 
กลุมบริษัท กับกองทนุ
อสังหาริมทรัพยมลิเลียนแนร โดย
บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด 

กองทุนอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร 
โดยบริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด มี
กลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัท 

คาเชาและบริการพื้นที่สํานักงาน คาน้ํา 
คาไฟ และอื่นๆ 

จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท 

บริษัท กับบริษัท ไทยทิคเก็ต 
เมเจอร จํากัด 

บริษัท ไทยทิคเก็ต เมเจอร จํากัด มีกลุม
ผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัท 

คาบริการและคาธรรมเนียมจําหนาย
บัตรสําหรับการแสดงตางๆ  

จํานวนเงิน 2.34 ลานบาท 
 

2.3 อ่ืนๆ จํานวนเงินรวม 0.55 ลานบาท 
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด กับบริษัท 
พีพารม พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

บริษัท พีพารม พร็อพเพอร ต้ี จํากัด
ผูบริหารเปนกรรมการของบริษัท 

คาเชาโกดัง จํานวนเงิน 0.28 ลานบาท 

บริษัท กับบริษัท บีอีซี-เทโร 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร เทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของ 
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือ
หุนรอยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลว 

คาบัตรการแสดง จํานวนเงิน 0.27 ลานบาท 

กลุมบริษัท กับบริษัท มาลีนนท 
ทาวเวอร จํากัด 

บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด มีกลุม
ผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัท 

คาบริการที่จอดรถ จํานวนเงิน 8 พันบาท 

บริษัท กับบริษัท บางกอก 
เทเลวิช่ัน จํากัด 

บริษัท บางกอก เทเลวิช่ัน จํากัดเปน
บริษัทยอยของ  บริษัท  บีอี ซี  เ วิลด 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 18 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

คาลิขสิทธิ์ละครไทย จํานวนเงิน 6 พันบาท 

 

3) การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน 
 

รายการ ระหวาง ยอดคงเหลือ  
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ย 

การกูยืมเงิน 1. บริษัท กบับริษัทยอย จํานวนเงิน 128 ลานบาท เทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 1.75 
ตอป และไมไดกําหนดวันจายชําระคืน 

 2. บริษัทยอย กับบริษัทยอย จํานวนเงิน 14.50 ลานบาท เทากับรอยละ 6.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป และ
ไมไดกําหนดวันจายชําระคืน 

ใหกูยืมเงิน 1. บริษัทยอย กับบริษัทรวม จํานวนเงิน 3.33 ลานบาท เทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 2 
ตอป และไมไดกําหนดวันจายชําระคืน 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

(STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL REPORTING) 

คณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2558 ของบริษัทที่เปนจริงและสมเหตุสมผลตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการกํากับดูแลให
รายงานทางการเงินของบริษัทมีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวน โปรงใส และเพียงพอเพ่ือที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของ
บริษัทเพื่อใหทราบจุดออนและรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนไดพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผล ความระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

เพื่อใหการกํากับดูแลรายงานทางการเงินดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมิไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหาร จํานวน 3 ทาน เปนผูดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยมีสํานักตรวจสอบภายในท่ีขึ้นโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว และมีความเปนอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว
ในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับ
ฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด 1 ไดแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใชนโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวของ ตลอดจนไดมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอยางรอบคอบในการจัดทํางบการเงินดังกลาว 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
ประธานกรรมการ 

ในนามคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 1 บริษัทไดเขาซ้ีอหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) (Index) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2558 ของ Index 

12. ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ
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เสนอผูถอืหุนและคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
ของเฉพาะของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดง  
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ     
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได 
ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน 
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ  
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน 
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

12.1 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เวฟ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่                  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
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งบแสดงฐานะการเงน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 159,520,297 151,235,392 5,855,224 40,829,132เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 8 159,520,297 151,235,392 5,855,224 40,829,132
เงินลงทุนช่ัวคราว 9 19,329,446 17,529,946 4,329,446 5,529,946
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 10 424,589,255 73,549,507 32,695,008 26,956,502
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 31 ง) 3,333,150 - - -
สินคาคงเหลือ 11 29,103,659 27,011,517 - -
รายการโทรทัศน ภาพยนตร และคอนเสิรตระหวางผลิต 35,236,919 34,764,806 - 12,762,897
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12 101,685,800 57,612,129 21,743,476 31,368,107

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 772,798,526 361,703,297 64,623,154 117,446,584

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 1 684 000 831 000 - -เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน 1,684,000 831,000 - -
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13.3 - - 1,263,018,871 833,018,871
เงินลงทุนในบริษัทรวม 13.1 831,484,731 697,850,213 427,050,000 427,050,000
เงินลงทุนในการรวมคา 13.2 15,540,411 - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 680,548,920 154,930,087 8,164,363 9,566,497
คาความนิยม 15 1,295,536,051 1,134,673,772 - -
สินทรัพยไมมีตัวตน 16 205,228,753 226,024,685 - -
คาเชาจายลวงหนา 17 3,815,723 4,510,044 3,815,723 4,510,044
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 17,575,902 9,107,158 - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 19 159,216,614 80,378,409 1,466,352 15,894,814

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,210,631,105 2,308,305,368 1,703,515,309 1,290,040,226ุ , , , , , , , , , , , ,

รวมสินทรัพย 3,983,429,631 2,670,008,665 1,768,138,463 1,407,486,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
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งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

ิ ิ ิ ั ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 41,210,084 - - -
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20 70,000,000 - 70,000,000 -
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 21 230,120,704 77,582,565 23,917,304 28,168,093
รายไดรับลวงหนา 255,764,407 256,546,436 1,399 11,924,899
คาใชจายคางจาย 125,133,077 57,110,797 17,452,384 3,240,756
เงินกยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 31 จ) 14 500 000 - 128 000 000 88 000 000เงนกูยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 31 จ) 14,500,000 - 128,000,000 88,000,000
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 10,822,650 2,366,527 1,673,484 1,534,027
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 584,557,367 126,607,358 550,334,375 97,007,358
ภาษีเงินไดคางจาย 10,340,008 1,398,609 - -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                       64,988,338 35,141,817 16,027,309 30,668,882

รวมหนี้สินหมุนเวียน                  1,407,436,635 556,754,109 807,406,255 260,544,015

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 20 28,536,923 6,963,645 3,486,411 5,159,895
เงินกยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20 1 049 662 500 1 146 581 818 604 863 863 726 181 818เงนกูยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 20 1,049,662,500 1,146,581,818 604,863,863 726,181,818
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 48,859,622 6,049,061 6,600,845 4,536,402
เจาหนี้เงินลงทุนระยะยาว 223,052,900 223,052,900 - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 29,429,393 30,444,200 - -
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน                       15,945,159 17,330,047 - 14,500,000

รวมหนี้สินไมหมนเวียน 1 395 486 497 1 430 421 671 614 951 119 750 378 115รวมหนีสินไมหมุนเวียน                  1,395,486,497 1,430,421,671 614,951,119 750,378,115

รวมหนี้สิน 2,802,923,132 1,987,175,780 1,422,357,374 1,010,922,130

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
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งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน                                23
ทนจดทะเบียนทุนจดทะเบยน
หุนสามัญจํานวน 421,200,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
(พ.ศ. 2557 : 324,000,000 หุน หุนละ 1 บาท) 421,200,000 324,000,000 421,200,000 324,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หนสามัญจํานวน 324 000 000 หน หุนสามญจานวน 324,000,000 หุน 
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท 324,000,000 324,000,000 324,000,000 324,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 72,564,680 370,773,735 72,564,680 370,773,735
สวนลดจากการเพิ่มสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,063,239) (1,063,239) - -
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 - 16,726,352 - 16,726,352
กําไร(ขาดทุน)สะสม 323,647,897 (27,603,947) (50,783,591) (314,935,407)

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 4,897,205 - - -

รวมสวนของบริษัทใหญ 724,046,543 682,832,901 345,781,089 396,564,680
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 30 456,459,956 (16) - -

รวมสวนของผถือหน 1 180 506 499 682 832 885 345 781 089 396 564 680รวมสวนของผูถอหุน 1,180,506,499 682,832,885 345,781,089 396,564,680

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,983,429,631 2,670,008,665 1,768,138,463 1,407,486,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

127

งบกาไรขาดทุนเบดเสรจ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขาย 723,197,801 57,517,751 58,240 95,671
รายไดจากการใหบริการ 1,445,625,161 576,742,468 87,331,592 50,272,253

ไ รวมรายได 2,168,822,962 634,260,219 87,389,832 50,367,924

ตนทุน

ตนทุนขาย (280,065,367) (24,639,824) (13,788) (25,434)
ตนทุนการใหบริการ (1,019,661,117) (424,389,352) (48,208,530) (25,327,054)

รวมตนทุน (1,299,726,484) (449,029,176) (48,222,318) (25,352,488)

กําไรข้ันตน 869,096,478 185,231,043 39,167,514 25,015,436
รายไดอ่ืน 27 13,654,762 32,032,519 57,189,025 21,984,812
คาใชจายในการขาย (453,244,843) (78,314,321) (31,031,044) (17,291,706)
คาใชจายในการบริหาร (398,986,359) (189,636,748) (66,697,786) (60,057,163)
กําไรจากการลดสัดสวนในบริษัทรวม 4 - 144,358,053 - -

ตนทุนทางการเงิน (76,282,306) (27,734,217) (49,388,783) (26,886,312)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคา 13 105,676,720 154,276,980 - -

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 59,914,452 220,213,309 (50,761,074) (57,234,933)
คาใชจายภาษีเงินได 29 (14,763,134) (110,535) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 45,151,318 220,102,774 (50,761,074) (57,234,933)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

128

งบกาไรขาดทุนเบดเสรจ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเปนกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมลคาใหมของภาระผกพันผลประโยชนการวดมูลคาใหมของภาระผูกพนผลประโยชน
หลังออกจากงาน (25,646) 315,687 (22,517) (14,040)

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเปนกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 13.1 4,897,205 - - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 50,022,877 220,418,461 (50,783,591) (57,248,973)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 36,342,083 220,102,774 (50,761,074) (57,234,933)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคม 8 809 235 - - -สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคุม 8,809,235 - - -

45,151,318 220,102,774 (50,761,074) (57,234,933)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 41,213,642 220,418,461 (50,783,591) (57,248,973)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 8,809,235 - - -

50,022,877 220,418,461 (50,783,591) (57,248,973)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 26

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.11 0.68 (0.16) (0.18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) บรษท เวฟ เอนเตอรเทนเมนท จากด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

สวนลดจากการเพิ่ม สวนแบงกําไร รวมสวนของ
ี่  ิ ั  ิ ั  ํ ํ ไ ็ ็ ื่  ื   ไ  ี ี่ไ  ี

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม

ทุนทีออกและ สวนเกิน สัดสวนเงินลงทุนจัดสรรแลว - สํารอง กําไร เบ็ดเสร็จอืนจาก ผูถือหุนสวนไดเสียทีไมมี รวม
ชําระแลว มูลคาหุน ในบริษัทยอย ตามกฏหมาย (ขาดทุน)สะสม บริษัทรวม บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 324,000,000 370,773,735 (1,063,239) 16,726,352 ########### - 462,414,440 - 462,414,440
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 220 418 461 220 418 461 220 418 461กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป - - - - 220,418,461 - 220,418,461 - 220,418,461
เงินปนผลจาย - - - - - - - (16) (16)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 324,000,000 370,773,735 (1,063,239) 16,726,352 (27,603,947) - 682,832,901 (16) 682,832,885

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ ศ  2558 324 000 000 370 773 735 (1 063 239) 16 726 352 ########### - 538 474 848 (16) 538 474 832ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 (1,063,239) 16,726,352 ########### 538,474,848 (16) 538,474,832
ผลกระทบจากการปรับปรุง
งบการเงินยอนหลัง 4 - - - - 144,358,053 - 144,358,053 - 144,358,053

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงแลว 324,000,000 370,773,735 (1,063,239) 16,726,352 (27,603,947) - 682,832,901 (16) 682,832,885
ชดเชยขาดทุนสะสม 24 - (298,209,055) - (16,726,352) 314,935,407 - - - -ุ ( , , ) ( , , ) , ,
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 30 - - - - - - - 489,261,502 489,261,502
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - - 36,316,437 4,897,205 41,213,642 8,809,235 50,022,877
เงินปนผลจาย 30 - - - - - - - (41,610,765) (41,610,765)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 72,564,680 (1,063,239) - 323,647,897 4,897,205 724,046,543 456,459,956 1,180,506,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ิ ั ฟ ็   ํ ั ( )บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - สํารอง รวม

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฏหมาย ขาดทุนสะสม สวนของผูถือหุน

หมายเหต บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงนเฉพาะบรษท

กําไรสะสม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 324,000,000 370,773,735 16,726,352  (257,686,434) 453,813,653
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (57,248,973) (57,248,973)

่ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 324,000,000 370,773,735 16,726,352 (314,935,407) 396,564,680

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 16,726,352  (314,935,407) 396,564,680
ชดเชยขาดทุนสะสม 24 -  (298,209,055)  (16,726,352) 314,935,407 -

็ ็ ํ ั ปขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (50,783,591) (50,783,591)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 72,564,680 - (50,783,591) 345,781,089

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
ิ ิ ํ ิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 59,914,452 220,213,309 (50,761,074) (57,234,933)
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา 14 133,134,252 29,897,902 1,428,387 1,421,178
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 16 26,550,786 13,746,509 - -
ดอกเบี้ยรับ (1,324,945) (3,054,024) (287,128) (760,558)
เงินปนผลรับ - (230,500) (27,747,984) (20,230,484)เงนปนผลรบ (230,500) (27,747,984) (20,230,484)
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนช่ัวคราว 9 1,200,500 821,554 1,200,500 821,554
(กลับรายการ)คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (15,550,209) 2,275,899 - -
คาเผ่ือสินคาลาสมัย(กลับรายการ) 2,539,418 19,235 (7,758) 19,235
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (2,964,357) 88,484 - -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 14 261,641 369,244 - -
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6,930,584 2,921,787 2,309,613 2,116,029
ตนทุนทางการเงิน 76,282,306 27,734,217 49,388,783 26,886,312
กําไรจากการลดสัดสวนในบริษัทรวม 4 - (144,358,053) - -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 13 (105,676,720) (154,276,980) - -

181,297,708 (3,831,417) (24,476,661) (46,961,667)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 45,085,247 48,077,399 4,001,812 (16,668,007)
 ื- สินคาคงเหลือ 176,042 (6,260,878) 7,758 17,593

- รายการโทรทัศน ภาพยนตร และคอนเสิรตระหวางผลิต (472,113) (32,072,782) 12,762,897 (12,012,898)
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11,766,934 (19,591,271) 12,046,533 (22,022,946)
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน (853,000) 10,000,000 -
- คาเชาจายลวงหนา 694,321 1,385,422 694,321 1,385,422
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18,195,522 (5,500,099) 14,428,462 (14,500,000)
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 35 476 567 29 338 835 (4 250 789) 15 771 334- เจาหนการคาและเจาหนอน 35,476,567 29,338,835 (4,250,789) 15,771,334

- รายไดรับลวงหนา (35,079,237) 22,939,080 (11,923,500) 11,924,899
- คาใชจายคางจาย 20,298,978 19,067,824 11,510,308 (117,243)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น (8,525,463) 2,492,073 (14,641,573) 28,035,633
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (267,687) (337,320) (267,687) -
- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (1,427,988) 4,662,806 (14,500,000) 11,229,669

กระแสเงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 266 365 831 70 369 672 (14 608 119) (43 918 211)กระแสเงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 266,365,831 70,369,672 (14,608,119) (43,918,211)
ดอกเบี้ยจาย (76,991,384) (26,426,683) (46,687,463) (26,316,045)
จายภาษีเงินได (30,922,589) (4,413,573) (2,421,902) (861,970)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 158,451,858 39,529,416 (63,717,484) (71,096,226)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตามท่ีปรับใหม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 1,235,069 3,113,804 331,962 875,921
เงินปนผลรับ - 230,500 17,962,832 20,230,484
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว (35,000,000) (56,000,000) - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 32,000,000 48,052,223 - 4,052,223
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 31 ง) 16,626,088 - - 22,900,000
ิ ใ   ื ั้เงินสดใหกูยืมระยะสัน
แกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 31 ง) (3,333,150) - - -

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม - (85,800,000) - (85,800,000)
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 30 (357,250,336) (1,144,755,063) (430,000,000) (800,000,000)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 29,156,182 11,700 -
เงินสดจายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (223,612,021) (6,290,479) (26,253) (127,127)
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (2,142,548) (830,885) -เงนสดจายเพอซอสนทรพยไมมตวตน (2,142,548) (830,885)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (542,320,716) (1,242,268,200) (411,731,459) (837,868,499)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,513,226 - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 70,000,000 - 70,000,000 -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 31 ง) 3,500,000 - 50,000,000 88,000,000

้เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 31 ง) - (10,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20.3 933,272,772 1,335,215,980 430,000,000 885,215,980
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20.3 (572,242,081) (62,026,804) (97,990,939) (62,026,804)
เงินปนผลจาย 30 (41,610,765) (16) -
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (6,279,389) (2,367,234) (1,534,026) (1,673,484)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 392,153,763 1,270,821,926 440,475,035 909,515,692

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 8,284,905 68,083,142 (34,973,908) 550,967
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 151,235,392 83,152,249 40,829,132 40,278,165

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป 159,520,297 151,235,391 5,855,224 40,829,132

รายการท่ีไมใชเงินสด

ไ่ ่ ้ ่ ้รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินปนผลคางรับ - - 9,785,168 16
การซ้ืออุปกรณโดยสัญญาเชาการเงิน - 3,330,000 - -
การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงยังไมไดชําระเงิน - 223,052,900 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และเปนบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้ 
 
เลขที่ 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนททาวเวอร ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมบริษัท 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน การผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศนและภาพยนตร จําหนายละครโทรทัศน 
ในรูปแบบวีดีโอซีดีและดีวีดีพรอมลิขสิทธ์ิ ใหบริการเชาชวงพื้นที่ศูนยการคา จัดแสดงคอนเสิรตและโชว ใหบริการสอน
ภาษาอังกฤษ และจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวนเร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี 
ที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบัติ 
และตองเปดเผยเร่ืองการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอนหรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสําคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 5 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี 
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัท 

 
ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การรวมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  
   ขอกาํหนดเงินทนุข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของ 
   รายการเหลานี ้สําหรับมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่19 
   เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 20  

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
   เหมืองผิวดนิ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญไดแกการเพิ่มเติมขอกําหนดใหกิจการ
จัดกลุมรายการที่แสดงอยูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใชเกณฑวารายการน้ันสามารถจัดประเภท
รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลังไดหรือไม มาตรฐานที่ปรับปรุงนี้ไมไดระบุวารายการใด
จะแสดงอยูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) กําหนดใหรายการชิ้นสวนอะไหล อุปกรณสํารองไวใชงาน และ
อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุง รับรูเปนรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณหากรายการนั้นเขาคํานิยามของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ หากไมเขาเง่ือนไขดังกลาวใหจัดประเภทเปนสินคาคงเหลือ มาตรฐานดังกลาวไมสงผล
กระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัท (ตอ) 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก (ก) ผลกําไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปลี่ยนชื่อเปน “การวัดมูลคาใหม” และตองรับรูใน “กําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะไม
สามารถรับรูตามวิธีขอบเขตหรือรับรูในกําไรหรือขาดทุนได และ (ข) ตนทุนบริการในอดีตจะรับรูในงวดที่มี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชนที่ยังไมเปนสิทธิขาดจะไมสามารถทยอยรับรูตลอดระยะเวลา 
การใหบริการในอนาคตได มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) ใหขอกําหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ใหขอกําหนดสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
ซ่ึงตองใชวิธีสวนไดเสีย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ กําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สวนงานดําเนินงาน โดยใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัววัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินรวมสําหรับเฉพาะสวนงาน
ที่รายงาน หากโดยปกติมีการนําเสนอขอมูลจํานวนเงินดังกลาวตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ 
และถามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ไดเปดเผยไวในงบการเงินประจําปลาสุดสําหรับสวน
งานที่รายงานนั้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ไดมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “ควบคุม” ซ่ึงถูกนํามาใชแทน
หลักการของการควบคุมและการจัดทํางบการเงินรวมภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ไดกําหนดวาเม่ือใดกิจการควรจัดทํางบการเงินรวม ใหนิยามหลักการของการ
ควบคุม อธิบายหลักการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช รวมถึงอธิบายถึงขอกําหนดในการจัดทํา 
งบการเงินรวม หลักการสําคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ คือหากมีอํานาจควบคุม จะตองมี
การจัดทํางบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผูลงทุนไดแสดงใหเห็นถึงอํานาจการควบคุมที่เหนือกวาผูถูกลงทุน  
ผูลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการที่มีสวนเกี่ยวของในผูถูกลงทุน และมีความสามารถในการ 
ใชอํานาจในผูถูกลงทุน ซ่ึงสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่กิจการจะไดรับ มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุมบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัท (ตอ) 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ไดกําหนดคํานิยามของสัญญารวมการงานวาเปนสัญญาที่ 
ผูรวมทุนต้ังแตสองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมรวมในกิจกรรมที่จัดต้ังข้ึน การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ตองไดรับความเห็นชอบโดยผูควบคุมรวมอยางเปนเอกฉันทจึงจะถือวาเปนไปตามขอกําหนดของคํานิยามวา
การควบคุมรวม การรวมการงานสามารถอยูในรูปแบบของการดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา การจัด
ประเภทข้ึนอยูกับส่ิงที่แสดงออกมาซ่ึงสัมพันธกับขอตกลงที่จัดทําข้ึน หากในขอกําหนดผูรวมทุนไดรับเพียง
สินทรัพยสุทธิ การรวมงานดังกลาวถือเปนการรวมคา สวนการดําเนินงานรวมกันจะมีสิทธิในสินทรัพยและ 
มีภาระในหนี้สิน การดําเนินงานรวมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิในสินทรัพยและภาระในหน้ีสิน การรวมคา 
จะบันทึกสวนไดเสียโดยใชวิธีสวนไดเสีย มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดการเปดเผยขอมูลเพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางดานการเงินที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียที่กิจการมีกับบริษัทยอย บริษัทรวม 
การรวมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสรางเฉพาะตัวซ่ึงไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม มาตรฐานดังกลาว 
ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และลดความซํ้าซอนของคํานิยาม
ของมูลคายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยาม และแหลงขอมูลในการวัดมูลคายุติธรรม และการเปดเผยขอมูล
สําหรับใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของ 
กลุมบริษัท ยกเวนเร่ืองการเปดเผยขอมูล 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ใหใชกับผลประโยชน
หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ขอกําหนดเงินทุนข้ันต่ําภายใตการตีความนี้หมายถึงขอกําหนดใดๆที่กําหนดใหกิจการตองสมทบเงินทุน
สําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน การตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับสินทรัพยหรือหนี้สินโครงการจาก
ขอกําหนดหรือขอตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนข้ันต่ํา มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของ 
กลุมบริษัท  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ใหวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีสําหรับตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุมบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัท (ตอ) 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท  
มีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 

   ประมาณการทางบัญชีและขอผดิพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือ 
   จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
   แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการ 

   ที่เกี่ยวของกนั 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชแีละการรายงานโครงการ 

   ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่

   เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

   และสินทรัพยทีอ่าจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัท (ตอ) 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท  
มีดังนี้ (ตอ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถอืไวพื่อขายและ 
   การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมี 
   ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
   ดําเนนิงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง 
   ภาษขีองกิจการหรือผูถอืหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตาม 
   รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการ 
   โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ 

 
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท  

มีดังนี้ (ตอ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการ 
   ร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินทีมี่ลักษณะ 
   คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวย 
   สัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทนุการร้ือถอน 
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจายสินทรัพยทีไ่มใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการ 

   ที่เกี่ยวของกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนข้ึน
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเส่ือมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใชวิธีการ
ตีราคาใหม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน ไดมีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแกโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวให
ชัดเจนข้ึน การปรับปรุงดังกลาวใหความแตกตางระหวาง เงินสมทบที่เกี่ยวของกับการบริการที่เกิดข้ึนใน 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบน้ันเกิดข้ึนเทานั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวของกับการบริการที่มากกวาหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ไดรวมกิจการที่ใหบริการดานผูบริหารสําคัญแกกิจการที่รายงาน หรือแกบริษัทใหญของกิจการที่รายงาน  
ซ่ึงกิจการตองเปดเผยจํานวนเงินที่กิจการไดจายใหแกกิจการที่ใหบริการดานผูบริหารสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ใหกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนที่ไดรับการยกเวน 
ไมตองรวมบริษัทยอยเขามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียว 
ได และไดกําหนดใหวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลง 
ในมูลคายุติธรรมดังกลาวไปยังกําไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย ไดมีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลในกรณีที่มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยวัดมูลคาโดยใชวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการจําหนาย โดยการเปดเผยดังกลาวรวมถึง 1) ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลคายุติธรรม
อยูในลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะตองมีการเปดเผย เทคนิคที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม และขอสมมติฐานสําคัญที่ใช  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตนไดกําหนดใหชัดเจนข้ึน เกี่ยวกับ 
การปรับราคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายสะสมในกรณีที่กิจการใชวิธีการตีราคาใหม 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

 
ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึนวา
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ในการพิจารณาวาการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้นเขาเง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ไดมีการกําหนดใหสินทรัพยชีวภาพ รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพของกิจการตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  
 
สภาวิชาชีพไดมีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม โดย
ยกเวนพืชเพื่อการใหผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 แนวปฏิบัตินี้กําหนดใหพืชเพื่อ
การใหผลิตผล จะตองวัดมูลคาดวย ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมหักคาเพื่อการดอยคา (ถามี) ตามมาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ไดกําหนด 
คํานิยามใหชัดเจนข้ึน สําหรับ “เง่ือนไขการไดรับสิทธ์ิ” และกําหนดคํานิยามแยกกันระหวาง “เง่ือนไขผลงาน” 
และ “เง่ือนไขการบริการ” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึน 
ในเร่ือง ก) ภาระผูกพันที่กิจการตองจายชําระส่ิงตอบแทนที่อาจจะเกิดข้ึนที่เขาคํานิยามของเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน วาเปนหนี้สินทางการเงินหรือสวนของเจาของตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  
เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) หรือตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของ และไดกําหนดใหวัดมูลคาส่ิงตอบแทนที่อาจจะเกิดข้ึนที่ไมไดถูกจัดประเภทเปน
สวนของเจาของดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ไมไดถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับ
การจัดต้ังการรวมคาที่อยูภายใตมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) 
ที่กิจการเปนผูออกและสัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน ไดกําหนดใหมีการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผูบริหารในการรวมสวนงานเขาดวยกัน และกําหนดใหนําเสนอการ
กระทบยอดสินทรัพยของสวนงานกับสินทรัพยของกิจการเม่ือกิจการรายงานขอมูลสินทรัพยของสวนงาน
ใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ไดให 
คํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนและไดกําหนดขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวม  
ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาวสงผลใหกองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คลายคลึงกัน ไดรับขอยกเวนจาก
การนําบริษัทยอยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แตจะวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
เหลานั้นดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ไดกําหนดใหกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการ
ลงทุนเปดเผยขอมูลที่กําหนดไวสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลคายุติธรรม ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึน 
เกี่ยวกับขอยกเวนในเร่ืองของการวัดมูลคายุติธรรมเปนกลุมใหปฏิบัติใชกับทุกสัญญาที่อยูในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) ซ่ึงรวมถึงสัญญา
ที่ไมเปนสัญญาทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กลาวถึงการบัญชีสําหรับหนี้สินการจายเงินที่นําสงรัฐ หากหนี้สินนั้นอยูภายใตขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่
อาจเกิดข้ึน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังไดกลาวเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับหนี้สินการ
จายเงินที่นําสงรัฐที่จังหวะเวลาและจํานวนเงินมีความแนนอน 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

 
ข)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท  

มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 
   จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
   แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชแีละการรายงานโครงการ 

   ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่

   เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน  

   และสินทรัพยทีอ่าจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถอืไวเพื่อขาย 
   และการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

 
ข)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท  

มีดังนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมี 
   ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
   ดําเนนิงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
   ทางภาษีของกิจการหรือผูถอืหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตาม 
   รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
  (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจาก 
   การร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกัษณะ 
   คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวย 
   สัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทนุการร้ือถอน  
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวของกับกลุมบริษัทและยังไมไดนํามาใชกอน
วันถือปฏิบัติ (ตอ) 

ข)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท  
มีดังนี้ (ตอ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน 
   การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่
   เงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
   ขอกาํหนดเงินทนุข้ันต่ําและปฏิสัมพันธของ 
   รายการเหลานี ้สําหรับมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่19  
   เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจายสินทรัพยทีไ่มใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
   เหมืองผิวดนิ 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษทัยอย และบริษัทรวม 

(1) บริษัทยอย 

บริษัทยอยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมกิจการเม่ือกลุมบริษัท 
มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถทําใหเกิดผล
กระทบตอผลตอบแทนจากการใชอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวใน 
งบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทจะไมนํางบการเงินของบริษัทยอย
มารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม 

กลุมบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสําหรับการซ้ือบริษัทยอย  
ตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซ้ือโอนใหและหนี้สินที่กอข้ึนเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซ้ือ
และสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมบริษัท รวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินที่คาดวา
จะตองจายชําระ ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซ้ือจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน และวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพย 
ที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวม
ธุรกิจแตละคร้ัง กลุมบริษัทวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของ
สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุนที่ถือ 

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ือตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซ้ือถืออยูในผูถูกซ้ือกอนหนา 
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการวัดมูลคาใหมนั้นใน
กําไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายโดยกลุมบริษัท รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซ้ือซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูผลกําไร
ขาดทุนที่เกิดข้ึนในกําไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซ่ึงจัดประเภท
เปนสวนของผูถือหุนตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของผูถือหุน 

กรณีที่มูลคาส่ิงตอบแทนที่โอนให และมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือ
ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซ้ือที่ผูซ้ือถืออยูกอนการวมธุรกิจ มากกวามูลคาสุทธิ ณ วันที่ซ้ือของ
สินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมา ผูซ้ือตองรับรูคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาส่ิงตอบแทนที่โอนให และ
มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุน
ของผูถูกซ้ือที่ผูซ้ือถืออยูกอนการวมธุรกิจ นอยกวามูลคาราคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเนื่องจากมีการ
ตอรองราคาซ้ือ จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวาง 
กลุมบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ตนทุนนั้นจะรวมสวนแบง
ตนทุนทางตรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษทัยอย และบริษัทรวม (ตอ) 

(2) รายการและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของผูถือหุนกลุมบริษัท 
สําหรับการซ้ือสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนที่จายใหและหุนที่ไดมาของมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสุทธิของหุนที่ซ้ือมาในบริษัทยอยจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน และกําไรหรือขาดทุนจากการขายใน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน 

(3) การจําหนายบริษทัยอย 

เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุม สวนไดเสียในหุนที่เหลืออยูจะวัดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลคาของเงินลงทุน 
ที่เหลือของบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นจะถูกจัดประเภทใหมเสมือนวากลุมกิจการมีการจําหนายสินทรัพยหรือหนี้สิน 
ที่เกี่ยวของนั้นโดยตรง 

(4) บริษัทรวม  

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการที่ 
กลุมบริษัทถือหุน ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรก
ดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุน
ของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทรวมถึงคาความนิยม 
ที่ระบุได ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน 

ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  กิจการตองจัดประเภทรายการที่
เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง 

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรหรือขาดทุน และ
ความเคลื่อนไหวในบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่ง
ของบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัท
ในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวม
หรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม 

กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคา
หรือไม หากมีขอบงชี้เกิดข้ึนกลุมบริษัทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
กับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทรวมใน 
งบกําไรขาดทุน 
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2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษทัยอย และบริษัทรวม (ตอ) 
 

(4) บริษัทรวม (ตอ) 
 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน 
บริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา 
 
บริษัทรวมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท กําไรและ
ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวม จะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนที่คาดวาตองจาย  ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรง
ที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้ 
 
รายชื่อของบริษัทรวมไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13  

 
2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 

 
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจาย
ชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศ 
ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรู
กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย 
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา  

2.6 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 

2.7 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง ตนทุนของการซ้ือประกอบดวย ราคาซ้ือและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือสินคานั้น เชน คาอากรขาเขา 
และคาขนสง หักดวยสวนลด มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจ หักดวย คาใชจาย 
ที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป รวมถึงคาใชจายในการขาย บริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา  
ลาสมัย หรือเส่ือมคุณภาพเทาที่จําเปน 

2.8  รายการโทรทัศน ภาพยนตร และคอนเสิรตระหวางผลิต 

รายการโทรทัศนระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทํารายการโทรทัศนที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเปน
ตนทุนการใหบริการเม่ือไดโอนสิทธิและสงมอบ หรือเม่ือไดออกอากาศ ตนทุนการผลิตรายการโทรทัศนประกอบดวย
คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตและถายทํารายการโทรทัศน และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ภาพยนตรระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทําภาพยนตรที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเเปนตนทุน 
การใชบริการเม่ือมีการจําหนายหรือจัดฉายภาพยนตร ตนทุนการผลิตภาพยนตรประกอบดวยคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการผลิตและถายทําภาพยนตร และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

คอนเสิรตระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตคอนสิรตที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเเปนตนทุนการใหบริการ 
เม่ือไดจัดแสดงคอนเสิรต ตนทุนการผลิตคอนเสิรตประกอบดวยคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของโดยตรงกับการผลิตคอนเสิรต 
และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
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2.9  เงินลงทุน 
 

กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และการรวมคา เปน 4 ประเภท คือ  
1. เงินลงทุนเพื่อคา  2. เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย  และ  4. เงินลงทุนทั่วไป  การจัดประเภท
ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจัดประเภทเปนระยะ  
 

(1) เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงเวลาส้ันไมเกิน  
3 เดือนนับแตเวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน     

(2) เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนและมีความสามารถถือไว 
จนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคลองหรือเม่ืออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลา
นอยกวา 12 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีที่ 
ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน 

(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรูมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมา 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคา
เสนอซ้ือที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอางอิง
ราคาเสนอซ้ือลาสุดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา
รับรูในงบกําไรขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในสวนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 
 

เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  
หักดวยคาเผื่อการดอยคา 
 

เงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคา 
 

กลุมบริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของมูลคา
เกิดข้ึน หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อ
การลดลงของมูลคารวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว  



รายงานประจําป 2558 

152 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม ตนทุนเร่ิมแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของกับการซ้ือสินทรัพยนั้น  

ตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม 
เม่ือเม่ือตนทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสารถวัดมูลคา 
ไดอยางนาเชื่อถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ 
บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  

ที่ดินไมมีการคิดคาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาของสินทรัพยคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาทุนแตละชนิดตลอดอายุการ
ใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 

อาคาร 20 ป 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 3 และ 5 ป 
คอมพิวเตอร 3 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 
ใหเหมาะสม 

ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ทันที ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไร
หรือขาดทุน 

2.11 คาเชาจายลวงหนา 

คาเชาจายลวงหนาเปนสิทธิการเชาพื้นที่อาคาร ซ่ึงบันทึกในราคาทุน และตัดจําหนายเปนคาใชจายดวยวิธีเสนตรงตามอายุ
ของสัญญาเชา 
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2.12 คาความนิยม 

คาความนิยมคือส่ิงตอบแทนที่โอนใหที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมบริษัทในสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได 
และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของบริษัทยอย ณ วันที่ไดมาซ่ึงบริษัทยอยนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงบริษัทยอย 
จะแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอยคา
ของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยที่หนวยนั้น
อาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซ่ึงคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงคาความนิยมเกิดข้ึนจาก
สวนงานปฏิบัติการที่ระบุได 

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

2.13.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซ้ือมาจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค  และจะถูกตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

2.13.2 สัญญาท่ีทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของ 

สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของที่ไดมาจากการรวมธุรกิจจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ  
วันรวมธุรกิจ สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เก่ียวของมีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน
และวัดมูลคาที่ราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุที่คาดวาจะให
ประโยชนของความสัมพันธกับลูกคา 

2.13.3 เครื่องหมายการคา 

เคร่ืองหมายการคาที่ไดมาจากการรวมกิจการ จะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการคามีอายุ
การใหประโยชนที่ทราบไดแนนอนและแสดงราคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม วิธีตัดจําหนายจะใช 
วิธีเสนตรง เพื่อปนสวนตนทุนของเคร่ืองหมายการคาตามอายุประมาณการใหประโยชนภายใน 30 ป 

2.13.4 ลิขสิทธ์ิ 

รายจายเพื่อใหไดรับลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต ถูกบันทึกเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุ
การใหประโยชน 9.4 ป ถึง 10 ป 
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2.14 การดอยคาของสินทรัพย 

อุปกรณ 

อุปกรณ และสินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนาย จะมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชี
อาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคา
สุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช 
สินทรัพยซ่ึงจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพย 
ที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยม ซ่ึงรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความ
เปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.15 สัญญาเชาระยะยาว  

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ  
สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจาก
ผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น  

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงิน
ที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา 

จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สิน 
คงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงท่ี
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพยที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา 

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่จาย
ตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงินคางรับ 
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกที่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายได
ตลอดอายุของสัญญาเชา 

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ 
ตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของ 
กลุมบริษัทซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรง
ตลอดชวงเวลาการใหเชา 
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2.16 เงินกูยืม 

เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึนเงินกูยืมวัดมูลคา 
ในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางเงินที่ไดรับ (หักดวยตนทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม  

คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูในกรณีที่มีความเปนไปไดที่จะใชวงเงินกู
บางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานที่มีความเปนไปได 
ที่จะใชวงเงินบางสวนหรือทั้งหมดคาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการใหบริการสภาพคลองและ 
จะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ 

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลา
ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.17 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของ 
ผูถือหุนตามลําดับ 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวา 
จะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทยอย และบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดดําเนินงานและ
เกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่
สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซ่ึงข้ึนอยูกับการตีความ และจะต้ังประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวา
จะตองจายชําระเจาหนาที่ภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เม่ือเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน 
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจาก
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน 
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 
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2.17 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมบริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่ตองเสียภาษีเวนแตกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดข้ึนไดภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ 
ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน 
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซ่ึงต้ังใจจะ 
จายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 

2.18 ผลประโยชนพนักงาน 

2.18.1 ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

บริษัทไดกําหนดโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน 

สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจายเงินสมทบใหกองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริษัทไมมีภาระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่ม ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายให
พนักงานทั้งหมดสําหรับการใหบริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปจจุบัน บริษัทจะจายสมทบใหกับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไมมีภาระผูกพันที่จะจายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจายเงินสมทบไปแลว เงินสมทบจะถูกรับรูเปน
คาใชจายผลประโยชนพนักงานเม่ือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูกรับรูเปนสินทรัพยจนกวา
จะมีการไดรับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกําหนดจาย 

สําหรับโครงการผลประโยชนคือโครงการบําเหน็จบํานาญที่ไมใชโครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกําหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเม่ือเกษียณอายุ โดยสวนใหญจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ จํานวนปที่
ใหบริการ และ คาตอบแทน 
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2.18 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

2.18.1 ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน (ตอ) 

หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระทุกป ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซ่ึงมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชน 
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล 
ซ่ึงเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระ 
ภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ  

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดข้ึน 

ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

2.18.2 ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะจายเมื่อบริษัทยกเลิกการจางงานกอนวันเกษียณตามปกติ หรือเสนอที่จะใหผลประโยชน
เม่ือเลิกจาง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานดวยความสมัครใจของพนักงาน บริษัทจะรับรูผลประโยชนเม่ือเลิกจาง
เฉพาะเม่ือบริษัทมีโครงการที่เปนทางการอยางละเอียดสําหรับการเลิกจางและไมสามารถยกเลิกโครงการนั้นไดใน
สวนของการเสนอที่จะใหผลประโยชนเม่ือเลิกจางดวยความสมัครใจนั้นจะคํานวณจากจํานวนพนักงานที่คาดวา 
จะยอมรับขอเสนอ ผลประประโยชนที่มีกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานตองคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน 

2.19 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเม่ือ กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไมรับรูสําหรับขาดทุน
จากการดําเนินงานในอนาคต 
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2.19 ประมาณการหนี้สิน 

 
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ กลุมกิจการกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ 
จายชําระภาระผูกพันเหลานั้น โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปได
คอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า 
 
กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระ 
ภาระผูกพัน โดยใชอัตรากอนภาษีซ่ึงสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลาและ 
 
ความเส่ียงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มข้ึนของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรู
เปนดอกเบี้ยจาย 
 

2.20 ทุนเรือนหุน 
 
หุนสามัญที่สามารถกําหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน 
 
ตนทุนที่เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการออกหุนใหมหรือสิทธิในการซ้ือขายหุนที่จายออกไปโดยแสดงรายการดังกลาวดวยจํานวนเงิน
สุทธิจากภาษีไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุน 
 

2.21 การรับรูรายได 
 
รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุมบริษัท 
รายไดจะแสดงดวยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับ 
งบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของสินคา รายไดคาโฆษณาและคาเลาเรียนรับรูเม่ือไดใหบริการแกลูกคา  
 
รายไดดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.22 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวาคือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา  
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารของบริษัท โดยมุงเนนความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่
เปนไปได 

การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารเงินสวนกลาง (สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัท) เปนไปตามนโยบายที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเส่ียงทาง
การเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมบริษัท คณะกรรมการจัดการความเส่ียง
จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรรวมถึงนโยบาย
สําหรับความเส่ียงที่เฉพาะเจาะจง เชน ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบี้ย  
ความเส่ียงการใหสินเชื่อ การใชตราสารทั้งที่เปนอนุพันธทางการเงินและไมใชอนุพันธทางการเงินและการลงทุนโดยใช
สภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเส่ียง 

3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อยางไรก็ตาม รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัท 
สวนใหญไมข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทไมไดใชอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกัน
ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุมบริษัทไมมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมบริษัท 
มีลูกหนี้และเจาหนี้สวนใหญเปนสกุลเงินบาท กลุมบริษัทไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

3.1.3 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีสาระสําคัญ นโยบายของบริษัทคือทําใหเชื่อม่ัน
ไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับเหมาะสม ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวา
มูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไวใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ) 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 

3.1.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความสามารถในการหาแหลงเงินลงทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูยืมที่ไดมีการ 
ตกลงไวแลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทไดตั้งเปาหมายวาจะใชความยืดหยุนในการระดม 
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหเพียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เปนฐาน
ของบริษัทมีพลวัตเปล่ียนแปลงได 

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม 

ตารางตอไปน้ีแสดงการวิเคราะหเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา  
ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับ 1) 

 ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

 ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซ่ึงไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และดูหมายเหตุ 20.3 
สําหรับการเปดเผยขอมูลของเงินกูยืมระยะยาวที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย 
สินทรัพยทางการเงินที่รับรูมูลคายุตธิรรม 
   ผานงบกําไรขาดทุน 
   หลักทรัพยเพื่อคา 4,329,446 - - 4,329,446 

ไมมีรายการโอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ)  

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ) 

(ก)  เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดับ 1 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองอางอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วันที่ใน 
งบการเงิน ตลาดจะถือเปนตลาดที่มีสภาพคลองเมื่อราคาเสนอซ้ือขายมีพรอมและสม่ําเสมอ จากการแลกเปลี่ยน  
จากตัวแทน นายหนา กลุมอุตสาหกรรม ผูใหบริการดานราคา หรือหนวยงานกํากับดูแล และราคาน้ันแสดงถึงรายการ 
ในตลาดที่เกิดข้ึนจริงอยางสมํ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคูสัญญาซ่ึงเปนอิสระจากกันพึงกําหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length 
basis) ราคาเสนอซ้ือขายที่ใชสําหรับสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่ถือโดยกลุมบริษัทไดแกราคาเสนอซ้ือปจจุบัน 
เคร่ืองมือทางการเงินนี้รวมอยูในระดับ 1 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดับ 2 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไดมีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง (ตัวอยางเชน ตราสารอนุพันธที่มี
การซ้ือขายในตลาดรองท่ีไมไดมีการจัดตั้งอยางเปนทางการ (over-the-counter) วัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมิน
มูลคา โดยเทคนิคการประเมินมูลคานี้ใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยูและอางอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใชนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลคายุติธรรมไดมาจาก
ขอมูลที่สังเกตได เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูในระดับ 2 

ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตไดในตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใน
ระดับ 3 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลคาที่ใชในการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดังตอไปนี้ : 

 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตัวแทนสําหรับเคร่ืองมือที่คลายคลึงกัน;
 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตโดยอางอิงจากเสนอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได; 
 มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากําหนดโดยอางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลคาที่ไดกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน; 
 เทคนิคอื่น เชนการวิเคราะหการคิดลดกระแสเงินสด ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินทีเ่หลอื
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4 นโยบายการบัญชีใหมและการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

4.1 นโยบายการบัญชีใหม - ผลประโยชนพนักงาน 

นโยบายการบัญชีที่เก่ียวกับผลประโยชนพนักงานในขอมูลทางการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 เปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 “ผลประโยชนของพนักงาน” ที่มีการปรับปรุง 

• กลุมบริษัทรับรูผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงวดที่เกิด

• กลุมบริษัทรับรูตนทุนบริการในอดีตในกําไรขาดทุนทันที

4.2 การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (“TSE”) ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนอยู 
รอยละ 25 ไดทําการเสนอขายหุนสามัญตอสาธารณะคร้ังแรก ทําใหสัดสวนการถือครองหุน TSE โดยบริษัทลดลงเหลือ 
รอยละ 20 แตยังมีสถานะเปนบริษัทรวมเชนเดิม อยางไรก็ดี การเสนอขายหุนตอสาธารณะโดย TSE ทําใหสวนไดเสียของ
บริษัทในสินทรัพยของ TSE เพิ่มข้ึน และการลดสัดสวนการถือครอง TSE ถือเสมือนเปนการขายหุนทางออม กอใหเกิด
กําไรจากการลดสัดสวนจํานวน 144.36 ลานบาท บริษัทยังไมไดบันทึกกําไรดังกลาวในป พ.ศ. 2557 จึงปรับปรุงรายการให
ถูกตองโดยการปรับยอนหลัง 

4.3 รายการปรับปรุง 

เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดซ้ือหุนของบริษัท บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด และรายงานการประเมิน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับจากการลงทุนเพิ่งแลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการประเมินมูลคา
ยุติธรรมดังกลาวทําใหกลุมบริษัทรับรูเคร่ืองหมายการคามูลคา 152.22 ลานบาท และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 30.44 
ลานบาท ซ่ึงถูกนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 
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4 นโยบายการบัญชีใหมและการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี (ตอ) 
 
ผลกระทบของนโยบายการบัญชีใหม การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีและการปรับปรุงที่มีตองบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

  ตามที่เคยรายงานไว  เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  ตามที่ปรับใหม 

  บาท  บาท  บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
คาความนิยม 1,256,450,572 (121,776,800) 1,134,673,772 
เงินลงทุนในบริษทัรวม 553,492,160 144,358,053 697,850,213 
สินทรัพยไมมีตัวตน 73,803,685 152,221,000 226,024,685 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี - 30,444,200 30,444,200 
ขาดทุนสะสม (171,962,000) 144,358,053 (27,603,947) 
    

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
   สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
คาใชจายในการบริหาร 189,321,061 315,687 189,636,748 
กําไรจากการลดสัดสวนในบริษัทรวม - 144,358,053 144,358,053 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 76,060,408 144,042,366 220,102,774 
    

กําไรตอหุน  0.24 0.44 0.68 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ตามที่เคยรายงานไว  เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  ตามที่ปรับใหม 

  บาท  บาท  บาท 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
   สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
    

คาใชจายในการบริหาร 60,071,203 14,040 60,085,243 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (57,248,973) (14,040) (57,263,013) 
    

ขาดทุนตอหุน  (1.77) - (1.77) 
 
เนื่องจากรายการปรับปรุงดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัท 
จึงไมไดแสดงงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
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5 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 

5.1 คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซ่ึงคํานวณ 
จากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นอยูในสภาพพรอมขาย การคํานวณดังกลาว
ตองอาศัยการประมาณของผูบริหาร โดยพิจารณาจากขอมูลในอดีต ประสบการณของผูบริหารในธุรกิจ และแนวโนมของตลาด 

5.2 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญข้ึนอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  
โดยมีขอสมมติฐานหลายตัว รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานเหลานีจ้ะสงผลกระทบ
ตอมูลคาของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ 

กลุมบริษัทไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซ่ึงไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุมบริษัท
พิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตองจายชําระผลประโยชน
เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวของ 

ขอสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผย 
ในหมายเหตุ 22 

5.3 ประมาณการการดอยคาของคาความนิยม 

กลุมบริษัททดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.12 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการ 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15) 

6 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
กลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
หรือการออกหุนใหมเพื่อลดภาระหนี้ 
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7 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ 
 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

   การผลิตและ     
   จัดจําหนาย การจัด  ใหบริการเชา  
 สถาบัน  รายการ คอนเสิรต กิจกรรม ชวงพ้ืนที่และ  
 สอนภาษา ภัตตาคาร โทรทัศน และแสดงโชว ทางการตลาด อื่นๆ งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจากสวนงานธุรกิจ 716,334,676 723,139,560 98,474,353 84,245,650 551,695,664 3,144,182 2,177,034,085 

รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ - - - (169,950) (6,087,179) (1,953,994) (8,211,123) 

รวมรายได 716,334,676 723,139,560 98,474,353 84,075,700 545,608,485 1,190,188 2,168,822,962 
        

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน       65,031,359 
รายไดอื่น       13,654,762 
ตนทุนท่ีไมสามารถปนสวนได       (48,166,083) 
ตนทุนทางการเงิน       (76,282,306) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม        

   และการรวมคา       105,676,720 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได       59,914,452 

คาใชจายภาษีเงนิได       (14,763,134) 

กําไรสุทธิ       45,151,318 
        

สินคาคงเหลือ 4,509,692 17,963,514 - - 6,630,453 - 29,103,659 
สินทรัพยถาวร 63,246,800 89,329,864 4,381,532 8,164,366 515,426,358 - 680,548,920 
สินทรัพยไมมีตัวตน 53,664,421 148,199,310 - - 3,365,022 - 205,228,753 
เงินลงทุนในบริษัทรวม       831,484,731 
เงินลงทุนในการรวมคา       15,540,411 
คาความนิยม       1,295,536,051 

สินทรัพยท่ียังไมไดปนสวน       925,987,106 

สินทรัพยท้ังส้ินในงบการเงินรวม       3,983,429,631 
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7 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

   การผลิตและ    
   จัดจําหนาย การจัด ใหบริการเชา  
 สถาบัน  รายการ คอนเสิรต ชวงพ้ืนที่และ  
 สอนภาษา ภัตตาคาร โทรทัศน และแสดงโชว อื่นๆ งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจากสวนงานธุรกิจ 464,332,655 57,422,080 64,602,155 42,288,498 8,079,426 636,724,814 

รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ - - - (510,600) (1,953,995) (2,464,595) 

รวมรายได 464,332,655 57,422,080 64,602,155 41,777,898 6,125,431 634,260,219 
       

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน      (2,310,133) 
รายไดอื่น      32,032,519 
ตนทุนท่ีไมสามารถปนสวนได      (80,409,893) 
กําไรจากการลดสัดสวนในบริษัทรวม      144,358,053 
ตนทุนทางการเงิน      (27,734,217) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      154,276,980 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได      220,213,309 

คาใชจายภาษีเงนิได      (110,535) 

กําไรสุทธิ      220,102,774 
       

สินคาคงเหลือ 7,403,091 19,608,426 - - - 27,011,517 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 92,024,417 47,351,106 5,988,065 - - 145,363,588 
สินทรัพยไมมีตัวตน 73,803,685 - - - - 73,803,685 
เงินลงทุนในบริษัทรวม      697,850,213 
คาความนิยม      1,256,450,572 

สินทรัพยท่ียังไมไดปนสวน      439,084,890 

สินทรัพยท้ังส้ินในงบการเงินรวม      2,639,564,465 

 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยของสวนงานประกอบดวยอุปกรณ สินคาคงเหลือ  
ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน  
 

8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 145,172,750 88,909,161 1,837,257 6,743,111 

เงินฝากธนาคารระยะส้ัน 14,347,547 62,326,231 4,017,967 34,086,021 

 159,520,297 151,235,392 5,855,224 40,829,132 
 

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 2.25 (พ.ศ. 2557 : รอยละ 2.29) และมีระยะเวลาครบกําหนดโดยเฉล่ียที่ 
75 วัน 
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9 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวย      
1. หลักทรัพยเพือ่คา 14,911,700 4,329,446 14,911,700 5,529,946 

2. หลักทรัพยทีถ่อืไวจนครบกาํหนด 15,000,000 15,000,000 12,000,000 12,000,000 

รวม 29,911,700 19,329,446 26,911,700 17,529,946 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคา (10,582,254) - (9,381,754) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 19,329,446 19,329,446 17,529,946 17,529,946 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวย     
หลักทรัพยเพือ่คา 14,911,700 4,329,446 14,911,700 5,529,946 

หัก  คาเผื่อการปรับมูลคา (10,582,254) - (9,381,754) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 4,329,446 4,329,446 5,529,946 5,529,946 

 
ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเพื่อคามีความเคลื่อนไหวดังนี ้
 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท 
  

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 5,529,946 

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม (1,200,500) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 4,329,446 
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10 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก 209,705,690 35,433,560 5,546,448 26,015,893 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 

   (หมายเหตุ 31ค) 26,367,826 3,466,800 - - 

รวม 236,073,516 38,900,360 5,546,448 26,015,893 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,933,250) (2,599,266) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 219,140,266 36,301,094 5,546,448 26,015,893 
คาใชจายจายลวงหนา 29,436,443 24,378,368 241,521 244,705 
ดอกเบี้ยจายรอการตัดจาย 590,566 781,798 484,691 562,436 
ดอกเบี้ยคางรับ 22,156,572 135,011 12,680 57,515 
ลูกหนี้อื่น 125,319,144 8,843,445 - 3,422 
รายไดคางรับ 22,402,740 1,438,500 16,600,000 - 
เงินทดรองจาย 5,543,524 1,671,291 24,500 72,531 

เงินปนผลคางรับ - - 9,785,168 - 

424,589,255 73,549,507 32,695,008 26,956,502 

ลูกหนี้การคาบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนี้การคา 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 108,990,896 22,582,668 12,000 13,089,008 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 44,137,402 14,331,044 3,347,448 12,750,550 
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 36,539,248 722,347 2,187,000 - 
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 13,947,091 1,083,085 - 176,335 

เกินกวา 12 เดือน 32,458,879 181,216 - - 

รวมลูกหนี้การคา 236,073,516 38,900,360 5,546,448 26,015,893 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,933,250) (2,599,266) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 219,140,266 36,301,094 5,546,448 26,015,893 



รายงานประจําป 2558 

169 

10 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ทีค่างชําระไดดังนี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 16,168,359 - - - 
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 7,271,167 3,466,800 - - 

เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 2,928,300 - - - 

รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 26,367,826 3,466,800 - - 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

26,367,826 3,466,800 - - 

11 สินคาคงเหลือ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

บรรจุภัณฑ 6,656,853 26,401 26,401 26,401 
แผนวีซีดแีละดีวดีี 767,400 775,158 767,400 775,158 
หนังสือ 4,695,955 7,589,353 - - 
วัตถุดบิ - อาหาร 20,510,690 19,608,426 - - 

หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย (3,527,239) (987,821) (793,801) (801,559) 

29,103,659 27,011,517 - - 

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจํานวน 302,111,403 บาท และ 13,788 บาท (พ.ศ. 2557 : 
57,517,751 บาท และ 95,671 บาท) สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 
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12 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

คาเลาเรียนรอธนาคารนําฝากเงิน 17,886,246 12,648,601 - - 
เงินมัดจํา - 2,516,000 - 2,476,000 
เงินประกัน 14,500,000 24,000,000 14,500,000 24,000,000 
ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนดชาํระ 14,765,516 1,989,801 1,105,397 1,215,729 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 37,047,132 14,318,319 6,098,280 3,676,378 

อื่นๆ 17,486,906 2,139,408 39,799 - 

101,685,800 57,612,129 21,743,476 31,368,107 

13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

บาท บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 697,850,213 427,050,000 
บริษัทรวมของอนิเด็กซ (หมายเหตุ 30) 23,262,292 - 
สวนแบงกําไร 105,475,021 - 
สวนแบงกําไรเบด็เสร็จอื่น 4,897,205 - 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 831,484,731 427,050,000 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทรวม ในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 
    สัดสวนความเปนเจาของ  
  ลักษณะ ประเทศท่ี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ จดทะเบียน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 วิธีการวัดมูลคา 
       

บริษัทรวม ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน ถือหุนโดยตรง ไทย 20.00 20.00 วิธีสวนไดเสีย 
บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี     แสงอาทิตยเพื่อจําหนายให      
   จํากัด (มหาชน)    ภาครัฐและเอกชน      
       

บริษัทรวมภายใตบริษัท อินเด็กซ        
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)       
บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 50.00 - วิธีสวนไดเสีย 
บริษัท แฮปปโอ จํากัด จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 33.00 - วิธีสวนไดเสีย 
บริษัท ทาวน แบรนดดิ้ง จํากัด จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 20.00 - วิธีสวนไดเสีย 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียของกลุมบริษัทไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)  
ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจํานวน 1,380.35 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : จํานวน 2,833.35 
ลานบาท) และมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมบริษัท มีจํานวน 808.10 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : จํานวน 697.85 บาท) 
 
ไมมีหนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทรวม 
 
ขอมูลทางการเงินสําหรับบริษทัไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย แสดงดังตอไปนี ้
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 337,425,538 7,210,028 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (ไมรวมเงินสด) 686,365,527 1,402,623,342 

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 1,023,791,065 1,409,833,370 

   

สินทรัพยไมหมุนเวียน 3,820,792,291 2,706,579,465 

 4,844,583,336 4,116,412,835 

   
หนี้สินหมุนเวียน   
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไมรวมเจาหนี้การคา) 246,191,276 106,416,642 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจาหนี้การคา) 38,237,058 193,792,520 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 284,428,334 300,209,162 

   
หนี้สินไมหมุนเวียน   
หนี้สินทางการเงิน 515,508,140 324,166,425 

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 4,128,985 2,786,184 

หนี้สินไมหมุนเวยีนรวม 519,637,125 326,952,609 

 804,065,459 627,161,771 

   

สินทรัพยสุทธิ 4,040,517,877 3,489,251,064 

 



รายงานประจําป 2558   
 

173  
 

13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป  

 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

รายได 129,150,388 53,882,511 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (119,656,995) (88,237,060) 
ดอกเบี้ยรับ 22,038,405 5,869,652 
คาใชจายดอกเบี้ย (27,847,171) (29,279,220) 
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง 530,485,054 568,526,997 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (3,707,058) 12,795,121 
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง 526,777,996 581,322,118 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 24,486,026 237,732 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 551,264,022 581,559,850 
   

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - - 
 
ขอมูลขางตนเปนจํานวนที่รวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม (ซ่ึงไมใชเพียงแคสวนแบงของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
ดังกลาว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกตางของนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทและบริษัทรวม 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

การกระทบยอดรายการขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม 

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 3,489,251,064 934,570,634 
เรียกชําระคาหุนสามัญ - 257,023,259 
ออกหุนสามัญเพิม่ทุน - 1,716,097,322 
กําไรสําหรับป 526,777,996 581,322,118 
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

   ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 24,486,026 237,732 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันส้ินป 4,040,515,086 3,489,251,065 

สวนไดเสียในบริษัทรวม รอยละ 20 รอยละ 20 

มูลคาตามบัญชี 808,103,017 697,850,213 

บริษัทรวมที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ 

นอกเหนอืจากสวนไดเสียในบริษทัรวมดังกลาวขางตน กลุมบริษทัยังมีสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ
อีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไดบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละราย 

   ไมมีสาระสําคัญซ่ึงกิจการบันทกึบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 23,381,714 - 

จํานวนรวมของสวนแบงในบริษทัรวม; 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานตอเนื่อง (4,029,320) - 
กําไรเบ็ดเสร็จอีน่ - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (4,029,320) - 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.2 เงินลงทุนในการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคา 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - 
การรวมคาของอินเด็กซ (หมายเหตุ 30) 15,338,712 

สวนแบงกําไร 201,699 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 15,540,411 

 
ลักษณะของเงินลงทุนในการรวมคา ในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 
    สัดสวนความเปนเจาของ  
  ลักษณะ ประเทศท่ี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ จดทะเบียน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 วิธีการวัดมูลคา 
       

การรวมคาภายใตบริษัท อินเด็กซ        
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด       
กิจการรวมคา ไอดีทู จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 67.00 - วิธีสวนไดเสีย 
กิจการรวมคา อินเด็กซ ซิต้ี นีออน  จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 50.00 - วิธีสวนไดเสีย 
กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี 103 มาโก จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 70.00 - วิธีสวนไดเสีย 
กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี 63  จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 63.00 - วิธีสวนไดเสีย 

 
กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน ซ่ึงเกี่ยวของกับการรวมคา  
 
การรวมคาท่ีแตละรายไมมีสาระสําคัญ 
 
กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ ซ่ึงไดบนัทึกเงินลงทนุโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 

 พ.ศ. 2558 

 บาท 
 

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละราย 15,540,411 

   ไมมีสาระสําคัญซ่ึงกิจการบันทกึบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย  
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;  
   กําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานตอเนือ่ง 781,096 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 781,096 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 833,018,871 

เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวางป 430,000,000 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 1,263,018,871 

 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
 
เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ  
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ”) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักในการใหบริการและจัดกิจกรรม
ทางการตลาด โดยบริษัทซ้ือหุนจํานวน 86,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของหุนทั้งหมดและไดชําระเงินลงทุนจํานวน 
430 ลานบาท เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 
เนื่องจากกรรมการของบริษัทไดเขาไปควบคุมการบริหารงานของกลุมบริษัทอินเด็กซเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
โดยมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดในการบริหารงานของกลุมอินเด็กซ กลุมบริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปน
บริษัทยอย และไดเร่ิมนํางบการเงินของกลุมอินเด็กซมาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 เปนตนไป 
 
รายละเอียดของการซ้ือธุรกิจเปดเผยไวในหมายเหตุ 30 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้ 
 สัดสวนของ 
 หุนสามัญท่ีถือโดย 

สถานท่ีหลักในการ สัดสวนของหุนสามัญ สัดสวนของหุนสามัญ สวนไดเสียท่ีไมมี 
ประกอบธุรกิจ/ประเทศ  ท่ีถือโดยบริษัทใหญ ท่ีถือโดยกลุมบริษัท อํานาจควบคุม 

ชื่อ ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทยอย 
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด ไทย ผลิตและจัดจําหนาย ถือหุนโดยตรง 99.99 - 0.01 

   รายการโทรทัศน
บริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด ไทย หยุดดําเนินงาน ถือหุนโดยตรง 99.99 - 0.01 
บริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด  ไทย การลงทุน ถือหุนโดยตรง 99.99 - 0.01 
บริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร จํากัด ไทย หยุดดําเนินงาน ถือหุนโดยตรง 99.99 - 0.01 
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช  ไทย สถาบันสอนภาษา ถือหุนโดยตรง 99.99 - 0.01 
   เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนโดยตรง 50.00 - 50.00 

บริษัทยอยภายใตบริษัท เวฟ ฟูด  
   กรุป จํากัด 
บริษัท  เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด ไทย ภัตตาคาร ถือหุนทางออม - 99.99 0.01 

บริษัทยอยภายใตบริษัท อินเด็กซ  
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
บริษัท อีเวนท โซลูชั่นส จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 99.99 0.01 
บริษัท เทรเบียง จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 99.99 0.01 
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 50.00 50.00 
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 60.00 40.00 
บริษัท ไอธิ้งแอ็ด จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 40.00 60.00 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 70.00 30.00 
   จํากัด
บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 50.00 50.00 
   จํากัด
บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 50.00 50.00 
บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 50.00 50.00 
บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 70.00 30.00 
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 70.00 30.00 
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - 80.00 20.00 
   จํากัด

บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทยอย
ที่ถือโดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ 
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14 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแตง    
   และอุปกรณ  งานระหวาง  
 ท่ีดิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน - - 4,915,573 12,980,500 - 17,896,073 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - - (1,763,605) (3,628,862) - (5,392,467) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - 3,151,968 9,351,638 - 12,503,606 

       
สําหรับปสิ้นสุด       
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - - 3,151,968 9,351,638 - 12,503,606 
การไดมาซ่ึงบริษัทยอย - - 150,156,124 5,017,208 8,000,000 163,173,332 
ซื้อสินทรัพย - - 3,821,582 5,230,700 568,197 9,620,479 
จําหนายสินทรัพย - - (100,184) - - (100,184) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - (369,244) - - (369,244) 
การโอนสินทรัพย - - 568,197 - (568,197) - 

คาเส่ือมราคา - - (27,847,870) (2,050,032) - (29,897,902) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ - - 129,380,573 17,549,514 8,000,000 154,930,087 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน - - 158,992,048 23,228,408 8,000,000 190,220,456 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - - (29,611,475) (5,678,894) - (35,290,369) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - 129,380,573 17,549,514 8,000,000 154,930,087 
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14 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแตง    
   และอุปกรณ  งานระหวาง  
 ท่ีดิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สําหรับปสิ้นสุด       
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - - 129,380,573 17,549,514 8,000,000 154,930,087 
การไดมาซ่ึงบริษัทยอย       
   (หมายเหตุ 30) 56,228,550 132,143,116 261,487,743 8,269,385 3,465,736 461,594,530 
ซื้อสินทรัพย 33,019,060 - 139,420,105 12,132,186 39,040,672 223,612,023 
จําหนายสินทรัพย (10,685) - (24,482,954) (1,698,187) - (26,191,826) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - (261,641) - - (261,641) 
การโอนสินทรัพย - - 26,168,848 - (26,168,848) - 

คาเส่ือมราคา - (5,974,953) (120,850,222) (6,309,078) - (133,134,253) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 89,236,925 126,168,163 410,862,452 29,943,820 24,337,560 680,548,920 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 89,236,925 132,143,116 561,324,149 41,931,792 24,337,560 848,973,542 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - (5,974,953) (150,461,697) (11,987,972) - (168,424,622) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 89,236,925 126,168,163 410,862,452 29,943,820 24,337,560 680,548,920 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

คาเส่ือมราคารวมอยูในคาใชจายประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ี   
ตนทุนขาย 4,572,802 496,463 
ตนทุนการใหบริการ 84,001,300 22,965,272 
คาใชจายในการขาย 7,902,336 183,756 

คาใชในการบริหาร 36,657,815 6,252,411 

 133,134,253 29,897,902 
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14 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 เครื่องตกแตง   
 และอุปกรณ   
 สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 2,689,029 9,380,500 12,069,529 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (1,180,118) (28,863) (1,208,981) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 1,508,911 9,351,637 10,860,548 
    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,508,911 9,351,637 10,860,548 
ซ้ือสินทรัพย 127,127 - 127,127 

คาเส่ือมราคา (445,078) (976,100) (1,421,178) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 1,190,960 8,375,537 9,566,497 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 2,816,156 9,380,500 12,196,656 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (1,625,196) (1,004,963) (2,630,159) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 1,190,960 8,375,537 9,566,497 
    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,190,960 8,375,537 9,566,497 
ซ้ือสินทรัพย 4,607 21,646 26,253 

คาเส่ือมราคา (450,164) (978,223) (1,428,387) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 2,820,763 9,402,146 12,222,909 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (2,075,360) (1,983,186) (4,058,546) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363 

 
คาเส่ือมราคาจํานวน 1,423,387 บาท (พ.ศ. 2557 : 1,421,178 บาท) รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 
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14 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (ตอ) 
 
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทและบริษัทเปนผูเชาซ่ึงรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยยานพาหนะ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 66,238,061 14,611,200 9,402,146 9,380,500 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (9,975,144) (1,836,143) (1,983,186) (1,004,963) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 56,262,917 12,775,057 7,418,960 8,375,537 

 
15 คาความนิยม 

 งบการเงินรวม 

  ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม    
ราคาทุน 1,134,673,772 - 

หัก  คาเผื่อการดอยคา - - 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 1,134,673,772 - 

   
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,134,673,772 - 

การไดมาซ่ึงบริษทัยอย (หมายเหตุ 30) 160,862,279 1,134,673,772 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 1,295,536,051 1,134,673,772 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    
ราคาทุน 1,295,536,051 1,134,673,772 

หัก  คาเผื่อการดอยคา - - 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 1,295,536,051 1,134,673,772 
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15 คาความนิยม (ตอ) 
 

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกําหนดตามสวนงาน 
 

การปนสวนของคาความนิยมใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

 พ.ศ. 2558 

 ธุรกิจสถาบัน    
 สอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร กิจกรรมทางการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การปนสวนคาความนิยม 726,079,472 408,594,300 160,862,279 1,295,536,051 
 

 พ.ศ. 2557 

 ตามที่ปรับใหม 

 ธุรกิจสถาบัน    
 สอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร กิจกรรมทางการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การปนสวนคาความนิยม 726,079,472 408,594,300 - 1,134,673,772 
 

คาความนิยมที่เกี่ยวกับธุรกิจกิจกรรมทางการตลาดเปนจํานวนที่คํานวณในเบื้องตนซ่ึงอาจถูกปรับปรุงข้ึนอยูกับการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 30) 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากมูลคาจากการใชหนวยสินทรัพยที่คํานวณโดยใช
ประมาณการกระแสเงินสดกอนภาษีซ่ึงอางอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 
กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของอัตราการเติบโตดังกลาวในตารางขางลาง อัตราการเติบโตดังกลาวไมสูงกวาอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของของธุรกิจที่หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดน้ันดําเนินงานอยู 
 

ขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชแสดงไดดังตอไปนี้ 

 ธุรกิจสถาบันสอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร 
   

อัตราการเตบิโต1 รอยละ 4.0 รอยละ 5.0 
อัตราคิดลด2 รอยละ 9.0 รอยละ 11.50 
 
1 อัตราการเติบโตถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อใชในการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแส 
เงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 

2 อัตราคิดลดกอนภาษีที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสด 
 

ขอสมมติฐานเหลานี้ไดถูกใชเพือ่การวิเคราะหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายในสวนงานธุรกิจ 
 

ฝายบริหารพิจารณากําไรข้ันตนจากงบประมาณโดยอางอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผานมาประกอบกับการคาดการณ 
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชสอดคลองกับประมาณการที่รวมอยูในรายงานของอุตสาหกรรม  
ซ่ึงอัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงความเส่ียง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับสวนงานน้ัน ๆ 
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16  สินทรัพทที่ไมมีตัวตน 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีปรับใหม 

   ความสัมพันธ  สินทรัพย  
  โปรแกรม กับลูกคา เครื่องหมาย ไมมีตัวตน  
 ลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร ที่เก่ียวของ การคา ระหวางติดต้ัง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - - - - - - 
การไดมาจากการรวมธุรกิจ 21,541,934 30,435,148 33,960,000 152,221,000 782,227 238,940,309 
การซื้อเพิ่มขึ้น - 830,885 - - - 830,885 

การตัดจําหนาย (2,141,152) (2,549,357) (9,056,000) - - (13,746,509) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 19,400,782 28,716,676 24,904,000 152,221,000 782,227 226,024,685 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน 21,541,934 31,266,033 33,960,000 152,221,000 782,227 239,771,194 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (2,141,152) (2,549,357) (9,056,000) - - (13,746,509) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 19,400,782 28,716,676 24,904,000 152,221,000 782,227 226,024,685 

       
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 21,541,934 31,266,033 33,960,000 152,221,000 782,227 239,771,194 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (2,141,152) (2,549,357) (9,056,000) - - (13,746,509) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 19,400,782 28,716,676 24,904,000 152,221,000 782,227 226,024,685 

       
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 19,400,782 28,716,676 24,904,000 152,221,000 782,227 226,024,685 
การไดมาจากการรวมธุรกิจ       
   (หมายเหตุ 30) - 3,612,306 - - - 3,612,306 
การซื้อเพิ่มขึ้น - 2,142,548 - - - 2,142,548 

การตัดจําหนาย (6,510,742) (1,382,010) (13,584,334) (5,073,700) - (26,550,786) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 11,319,666 147,137,300 782,227 205,228,753 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 21,541,934 37,020,887 33,960,000 152,221,000 782,227 245,526,048 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (8,651,894) (3,931,367) (22,640,334) (5,073,700) - (40,297,295) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 11,319,666 147,137,300 782,227 205,228,753 

 
การตัดจําหนายจํานวน 26,550,780 บาท (พ.ศ. 2557 : 13,746,509 บาท) ไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 
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17 คาเชาจายลวงหนา 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  4,510,044 

คาตัดจําหนาย  (694,322) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ  3,815,722 

 
18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยและหนีสิ้นภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่จะใช     
   ประโยชนไดภายใน 12 เดือน 4,181,257 9,107,158 - - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่จะใช     

   ประโยชนเกินกวา 12 เดือน 13,394,645 - - - 

 17,575,902 9,107,158   

     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีีจ่ะจายชําระ     
   ภายใน 12 เดือน 1,014,807 1,014,807 - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีีจ่ะจายชําระ     

   เกินกวา 12 เดือน 28,414,586 29,429,393 - - 

 29,429,393 30,444,200 - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (11,853,491) (21,337,042) - - 
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18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม (21,337,042) 7,600,000 - - 
ซ้ือบริษทัยอย (หมายเหตุ 30) 6,933,618 - - - 
การประเมินมูลคายุติธรรมของ Jeffer     
   (หมายเหตุ 30) - (30,444,200) - - 

เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 29) 2,549,933 1,507,158 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (11,853,491) (21,337,042) - - 

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชมีีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  รายการที่รับรู ณ วันท่ี 
 1 มกราคม เพ่ิมข้ึนจาก ในงบกําไร 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ซื้อบริษัทยอย ขาดทุน พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 1,342,286 (1,342,286) - 
ผลประโยชนพนกังาน - 4,469,955 995,842 5,465,797 
คาเผื่อสินคาลาสมัย - - 509,435 509,435 
ประมาณการคาร้ือถอน - - 3,183,352 3,183,352 

ขาดทุนสะสม 9,107,158 1,121,377 864,968 11,093,503 

 9,107,158 6,933,618 4,211,311 20,252,087 
    

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   (2,676,185) (2,676,185) 

สินทรัพยไมมีตัวตน (30,444,200) - 1,014,807 (29,429,393) 

 (30,444,200) - (1,661,378) (32,105,578) 
 



รายงานประจําป 2558   
 

186  
 

18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 17,575,902 9,107,158 - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (29,429,393) - - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 11,853,491 9,107,158 - - 

 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันไดเม่ือสินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดดังกลาวเกี่ยวของกับ
หนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย 
และหนี้สินสุทธิในแตละบริษัท 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวา 
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมบริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากรายการ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงิน 44.6 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 95 ลานบาท) ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการใชประโยชนทาง
ภาษีใน พ.ศ. 2559 
 

19 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมัดจํา 31,673,440 64,266,226 - - 
เงินประกัน 45,823,963 16,028,814 1,466,352 15,894,814 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 71,800,340 - - - 

อื่นๆ 9,918,871 83,369 - - 

 159,216,614 80,378,409 1,466,352 15,894,814 
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20 เงินกูยืม 
 
20.1 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายในไมเกิน 1 ป 10,822,650 2,366,527 1,673,484 1,534,027 
ครบกําหนดเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 28,536,923 6,963,645 3,486,411 5,159,895 

 39,359,573 9,330,172 5,159,895 6,693,922 
 
20.2 เงินกูยืมระยะส้ัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมจากธนาคาร 70,000,000 - 70,000,000 - 

 70,000,000 - 70,000,000 - 
 

20.3 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด     
   ชําระภายในหนึ่งป 584,557,367 126,607,358 550,334,375 97,007,358 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
   ชําระเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 970,862,500 887,855,928 604,863,862 648,255,928 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
   ชําระเกินกวา 5 ป 78,800,000 258,725,890 - 77,925,890 

 1,634,219,866 1,273,189,176 1,155,198,237 823,189,176 
 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารใกลเคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกลาว 
 
มูลคายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมที่อัตรารอยละ 4.65 ถึงรอยละ 5.25 
(พ.ศ. 2557 : รอยละ 4.75 ถึงรอยละ 5.125) และอยูในขอมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม 
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20 เงินกูยืม (ตอ) 
 

20.3 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารคํ้าประกันโดยหุนทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด หุนทั้งหมดของ
บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด หุนทั้งหมดที่บริษัทถือของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และ 
หุนจํานวน 101.18 ลานหุน ของบริษัท ไทยโซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,273,189,176 823,189,176 
เงินกูเพิ่มในระหวางป 933,272,772 430,000,000 
การจายคืนเงินกูยืม (572,242,081) (97,990,939) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 1,634,219,867 1,155,198,237 

 
20.4 อัตราดอกเบี้ย 

 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เงินกูยืมประเภทอื่นมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 4.00 - 6.50 5.75 - 7.38 4.00 - 5.53 7.38 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 4.37 - 5.06 4.37 - 5.06 4.37 4.37 
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20 เงินกูยืม (ตอ) 
 
20.5 วงเงินกูยืม 

 
กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใชดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 90,000,000 70,000,000 70,000,000 40,000,000 
 
วงเงินกูยืมที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป เปนวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไดรับมาเพื่อใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
และบริษัท 
 

21 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหนี้การคา - บคุคลภายนอก 179,109,579 55,881,828 6,044,594 17,192,419 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31 ค) 572,690 3,469,791 6,972,710 2,991 

เจาหนี้อื่น 50,438,435 18,230,946 10,900,000 10,972,683 

 230,120,704 77,582,565 23,917,304 28,168,093 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 
โครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชนที่กาํหนดไวระหวางปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 6,049,061 3,307,613 4,536,402 2,392,293 
หนี้สินจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 30) 36,122,018 156,981 - - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 6,643,296 3,158,431 2,128,157 2,034,377 
ตนทุนดอกเบี้ย 287,288 182,493 181,456 95,692 
ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัย 25,646 (419,137) 22,517 14,040 

การจายชําระผลประโยชน  (267,687) (337,320) (267,687) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48,859,622 6,049,061 6,600,845 4,536,402 

 
คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับแตละรายการดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตนทุนบริการปจจุบัน 6,643,296 3,158,431 2,128,157 2,034,377 

ตนทุนดอกเบี้ย 287,288 182,493 181,456 95,692 

รวม (แสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย     

   ผลประโยชนพนักงาน) 6,930,584 3,340,924 2,309,613 2,130,069 

 
คาใชจายจํานวน 6,930,584 บาท และ 3,340,924 บาท (พ.ศ. 2557 : 2,309,613 บาท และ 2,130,069 บาท) ไดรวมอยูใน “คาใชจายใน
การบริหาร” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

อัตราคิดลด 4.00 4.00 - 4.26 4.00 4.00 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนที่คาดไว 5.00 5.00 - 8.09 5.00 5.00 
 
การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการ เปนดังนี ้
 
 ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในขอสมมต ิ การเพ่ิมข้ึนของขอสมมติ การลดลงของขอสมมติ 

    

อัตราคิดลด รอยละ 1 ลดลง รอยละ 7 เพิ่มข้ึน รอยละ 8 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน รอยละ 1 เพิ่มข้ึน รอยละ 8 ลดลง รอยละ 7 
 
การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ
ดังกลาวยากที่จะเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับ (มูลคาปจจุบันของภาะผูกพัน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method))  
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงในหลายๆดานที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุที่กําหนดไว และโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงาน (คารักษาพยาบาล) โดยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
การเปล่ียนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจริงของ
พันธบัตร 

 

อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของ[พันธบัตรที่ออกโดยบริษัทเอกชน/ พันธบัตรรัฐบาล] ที่ลดลง
จะทําใหหนี้สินของโครงการเพ่ิมสูงข้ึนถึงแมวาการเพิ่มมูลคาของพันธบัตรที่โครงการได 
ถือไวจะชดเชยไดบางสวน 

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟอ ภาระผูกพันโครงการบําเหน็จบํานาญบางสวนไดผูกอยูกับภาวะเงินเฟอ โดยเงินเฟอที่เพิ่มข้ึน
จะทําใหมีภาระหนี้สินเพิ่มข้ึน (ถึงแมวาโดยสวนใหญจะมีการกําหนดระดับของเงินเฟอ
สูงสุด เพื่อปองกันโครงการจากอัตราเงินเฟอที่รุนแรง) สินทรัพยของโครงการสวนใหญจะ
ไมไดรับผลกระทบ(พันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) หรือมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับ
ภาวะเงินเฟอ(ตราสารทุน) ซ่ึงทําใหการเพิ่มข้ึนในภาระเงินเฟอจะทําใหเพิ่มผลขาดทุน/ 
สวนขาดที่เกิดจากโครงการ 

 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคือ 11.57 ป 
 
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ  
 
 งบการเงินรวม 

 นอยกวา 
1 ป 

ระหวาง 
1-2 ป 

ระหวาง 
2-5 ป เกินกวา 5 ป รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 283,704 66,150 3,636,210 251,724,908 255,710,972 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 นอยกวา 
1 ป 

ระหวาง 
1-2 ป 

ระหวาง 
2-5 ป เกินกวา 5 ป รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 225,744 - 1,175,365 8,153,938 9,555,047 
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23 ทุนเรือนหุน 

 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

  จํานวน    
  หุนสามัญ  สวนเกิน  
 จํานวนหุน ที่ออกจําหนาย หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 

 จดทะเบียน หุน บาท บาท บาท 
      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 32,400,000 32,400,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 

การออกหุน - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 32,400,000 32,400,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 
การเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิม      
   หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 291,600,000 291,600,000 - - - 
 324,000,000 324,000,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 97,200,000 - 97,200,000 - 97,200,000 
การหักกลบขาดทนุสะสมกับ      
   สวนเกินมูลคาหุน (หมายเหตุ 24) - - - (298,209,055) (298,209,055) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 421,200,000 324,000,000 421,200,000 72,564,680 493,764,680 
 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 421,200,000 หุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 32,400,000 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 10 บาทตอหุน) หุนสามัญที่ไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 324,000,000 หุน (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 : 32,400,000 หุน)  
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจาก 10 บาท 
ตอหุน เปน 1 บาทตอหุน โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงบริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 32,400,000 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 
324,000,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ที่ประชุมยังไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 97,200,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงบริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 324,000,000 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 
421,200,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 
24 การหักกลบขาดทุนสะสม 

 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยหักจากทุน
สํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 16.73 ลานบาท และ 298.21 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงจะทําใหบริษัทไมมีผลขาดทุน
สะสมคงเหลือ และคงเหลือสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 72.56 ลานบาท  
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25 สํารองตามกฎหมาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 16,726,352 16,726,352 16,726,352 16,726,352 

การหักกลบขาดทนุสะสม (หมายเหตุ 24) (16,726,352) - (16,726,352) - 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม - 16,726,352 - 16,726,352 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก 
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองตามกฎหมายไมสามารถจัดสรรไดจนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
 

26 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่ เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
ที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ตามที่ปรับใหม   

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ     
   (บาท) 36,342,083 220,102,774 (50,761,074) (57,248,973) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   ที่ออกระหวางป (หุน) 324,000,000 324,000,000 324,000,000 324,000,000 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.11 0.68 (0.16) (0.18) 

 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2558 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 
(หมายเหตุ 23) เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่นํามาใชในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับ
ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนในงวดปจจุบัน เสมือนวาการแยก
หุนนั้นไดเกิดข้ึนต้ังแตแรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว 
 
บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทีอ่อกอยูในระหวางป 
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27 รายไดอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบี้ยรับ 1,324,945 2,483,757 287,128 760,557 
เงินปนผลรับ 248,000 230,500 27,747,984 20,230,484 
รายไดคาบริหารจดัการ - -    27,600,000 - 

เงินประกันรับคืน  - 8,617,654 - - 
กลับรายการหนี้สินคางนาน - 20,700,608 - - 

รายไดอืน่ 12,081,817 - 1,553,913 993,771 

รวม 13,654,762 32,032,519 57,189,025 21,984,812 

 
28 คาใชจายตามลักษณะ 

 
คาใชจายบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดสามารถแยกตามลักษณะ
ไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเผื่อสินคาลาสมัย  3,527,239 19,234 793,801 19,234 
คาเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 133,134,252 29,897,902 1,428,387 1,421,178 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16) 26,550,786 13,746,501 - - 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน     
   (หมายเหตุ 22) 6,930,584 3,340,924 2,309,613 2,130,069 

 
29 ภาษีเงินได 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 17,313,067 1,617,693 - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (2,549,933) (1,507,158) - - 

 14,763,134 110,535 - - 
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29 ภาษีเงินได (ตอ) 
 

ภาษีเงินไดสําหรับกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีของกลุมบริษัทมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี 
คูณกับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษ ี 59,914,452 220,213,309 (50,761,074) (57,234,933) 
     

ภาษีคํานวณจากอตัราภาษีรอยละ 20     
   (พ.ศ. 2557 : รอยละ 20) 11,982,890 44,042,662 (10,152,215) (11,446,987) 
ผลกระทบ :     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน     
   บริษัทรวมและการรวมคาสุทธิจากภาษ ี (21,572,852) (59,727,007) - - 
รายไดทีไ่มตองเสียภาษ ี (10,585,549) (8,722,098) (4,046,097) (4,046,097) 
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษ ี 2,952,321 750,692 2,357,228 433,067 

ขาดทุนทางภาษีทีไ่มไดบันทึกเปนสินทรัพย     
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 31,986,324 25,273,444 11,841,084 15,060,017 
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

   จากผลขาดทุนสะสม - (1,507,158) - - 

ภาษีเงินได 14,763,134 110,535 - - 
 

30 การซ้ือธุรกิจ 
 

30.1 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
 

ส่ิงตอบแทนที่จายสําหรับการซ้ือกิจการอินเด็กซและสินทรัพยที่ไดมา และหนี้สินที่จะรับรู ณ วันที่ซ้ือกิจการ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีจาย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 บาท 
  

เงินสด 430,000,000 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมดท่ีจาย 430,000,000 
  

ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อ  
   (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 1,811,788 
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30 การซ้ือธุรกิจ (ตอ) 
 
30.1 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (ตอ) 

 
มูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 72,749,664 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 380,484,910 
สินคาคงเหลือ 4,807,602 
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 16,626,088 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 40,412,408 
เงินลงทุนในบริษทัรวม 23,262,292 
เงินลงทุนในการรวมคา 15,338,712 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 461,594,530 
สินทรัพยไมมีตัวตน 3,612,306 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 6,933,618 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 97,033,727 
เงินเบิกเกินบัญช ี (35,696,858) 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (117,061,572) 
รายไดรับลวงหนา (34,297,208) 
คาใชจายคางจาย (48,432,380) 
ภาษีเงินไดคางจาย (7,122,724) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (38,371,984) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (36,308,790) 
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (11,000,000) 
ภาระผูกพันผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ (36,122,018) 
หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น (43,100) 

มูลคายุติธรรมสุทธิ 758,399,223 
หัก   สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (489,261,502) 

สินทรัพยที่สามารถระบุไดสุทธิ 269,137,721 
  

คาความนิยม 160,862,279 

 
สินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซ้ือเงินลงทุนในอินเด็กซ ที่แสดงขางตนเปนราคาตามบัญชี ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน กลุมบริษัทอยู
ระหวางการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่มีตัวตนและไมมีตัวตน และจะปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินให
เปนมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางราคาตามบัญชีสุทธิกับมูลคายุติธรรมจะนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 
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ย30 การซ้ือธุรกิจ (ตอ) 
 
30.1 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (ตอ) 

 
ภายหลังจากการซ้ือกิจการ อินเด็กซไดจายเงินปนผลรวม 41.6 ลานบาทใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในหลาย
บริษัทยอยของอินเด็กซ 
 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แสดงถึงผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทอินเด็กซ โดยมีความเคลื่อนไหวแสดงไดดังนี้ 

 บาท 
  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 489,261,502 
จายเงินปนผล (41,610,765) 
สวนแบงกําไรเบด็เสร็จรวม 8,809,235 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 456,459,972 

 
30.2 บริษทั เจฟเฟอร  เรสโตรองต จํากัด  (“JEFFER”) 

 
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบริษัทไดซ้ือหุนของบริษัท บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด (“JEFFER”) ในสัดสวน
รอยละ 100 เปนจํานวน 631 ลานบาท JEFFER เปนบริษัทที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและเปนผูดําเนินธุรกิจภัตตาคารภายใต
ชื่อ “Jeffer Steak”   
 
ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2558 กลุมบริษัทไดจัดทํารายงานการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับจากการลงทุนแลวเสร็จ 
ผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมดังกลาวทําใหกลุมบริษัทรับรูเคร่ืองหมายการคามูลคา 152.22 ลานบาท และหนี้สิน 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 30.44 ลานบาท ซ่ึงถูกนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 
 
ส่ิงตอบแทนที่จายสําหรับการซ้ือกิจการ JEFFER และสินทรัพยที่ไดมาและหน้ีสินที่จะรับรู ณ วันที่ซ้ือกิจการ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจาย ณ วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 บาท 
  

เงินสด 631,351,100 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด 631,351,100 
  

ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อ  (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 10,000,000 
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30 การซ้ือธุรกิจ (ตอ) 
 

30.2 บริษทั เจฟเฟอร  เรสโตรองต จํากัด  (“JEFFER”) (ตอ) 
 
มูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 980,000 
สินคาคงเหลือ 15,934,418 
อุปกรณ 47,542,639 
เคร่ืองหมายการคา 152,221,000 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 36,522,943 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี (30,444,200) 

สินทรัพยที่สามารถระบไุดสุทธิ 222,756,800 

คาความนิยม 408,594,300 

 
31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงต้ังอยูในประเทศไทย โดยถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 17.98 
หุนที่เหลือรอยละ 82 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 13 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ก) รายไดจากการขายและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากการใหบริการ     
   ผูถือหุนรายใหญ 47,840,000 40,000 - 40,000 
   บริษัทยอย - - 2,123,944 3,964,702 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 38,307,920 35,737,900 507,920 97,900 

 86,147,920 35,777,900 2,631,864 4,102,602 
     

รายไดอ่ืน     

   บริษัทยอย - - 29,084,316 1,500,108 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ข) การซ้ือสินคาและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินคา     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6,030 7,840 6,030 7,840 
     

ตนทุนการใหบริการ     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 37,800,000 35,740,000 - 100,000 
     

คาใชจายในการขายและบริหาร     
   บริษัทยอย - - 36,261 42,598 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,857,760 7,623,893 8,582,760 7,183,010 

 8,857,760 7,623,893 8,619,021 7,225,608 

ดอกเบี้ยจาย     

   บริษัทยอย - - 2,633,527 570,267 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ค) ยอดคางชําระที่เกิดจากการซ้ือ/ขายสินคาและบริการ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา (หมายเหตุ 10)     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน  26,367,826 3,466,800 - - 
     

เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืน (หมายเหตุ 21)     
   บริษัทยอย - - 6,513,282 - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 572,690 3,469,791 459,428 2,991 

 572,690 3,469,791 6,972,710 2,991 
     

เงินรับลวงหนาสําหรับคาผลิต     
   รายการโทรทัศน     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 20,205,607 10,000,000 - - 
     

คาใชจายคางจาย     
   บริษัทยอย - - 2,990,504 575,918 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 459,703 463,325 459,703 463,325 

 459,703 463,325 3,450,207 1,039,243 
     

รายไดคางรับ     
   บริษัทยอย - - 9,785,167 - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 849,931 - - - 

 849,931 - 9,785,167 - 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ง) เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

   บริษัทยอย 3,333,150 - - - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ยอดคงเหลือตนป - - 
การไดมาซ่ึงบริษทัยอย (หมายเหตุ 30) 16,626,088 - 
เงินใหกูเพิ่มในระหวางป 3,333,150 - 

การจายคืนเงินกูในระหวางป (16,626,088) - 

ยอดคงเหลือส้ินป 3,333,150 - 

 
เงินใหกูแกบริษัทยอยอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 2 ตอป และไมระบุ 
วันจายชําระคืน 
 

จ) เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 128,000,000 88,000,000 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 14,500,000 - - - 

 14,500,000 - 128,000,000 88,000,000 
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
จ) เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - 88,000,000 
การไดมาจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 30) 11,000,000 - 

เงินกูเพิ่มในระหวางป 3,500,000 50,000,000 

เงินกูจายคืนในระหวางป - (10,000,000) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 14,500,000 128,000,000 

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 1.75 ตอป  
และเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นอยูในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป  
และไมไดกําหนดวันจายชําระคืน 
 

ฉ) คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ 
 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชนระยะส้ัน 63,532,853 43,367,680 37,602,617 34,459,680 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,936,122 1,989,163 1,885,477 1,916,446 

 65,468,975 45,356,843 39,488,094 36,376,126 
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32 ภาระผูกพัน 
 
ภาระผูกพันท่ีเปนขอผูกตามสัญญาเชาดําเนนิงาน - กรณีที่กลุมบรษิัทเปนผูเชา 
 
กลุมบริษัทมีสัญญาเชาระยะยาวสําหรับพื้นที่ภายในศูนยการคาและสัญญาเชาอาคารหลายฉบับโดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาตาง ๆ กัน  
 
ยอดรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 177,319,364 262,588,359 5,255,579 5,275,625 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 143,955,820 170,359,079 844,152 5,935,858 

เกินกวา 5 ป 3,708,520 475,812 311,940 475,812 

 324,983,704 433,423,250 6,411,671 11,687,295 

 
33 คดีความที่ยังไมทราบผล 

 
กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการฟองรองทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
 
ก) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีขอพิพาทกับอดีตผูบริหารรายหน่ึง โดยผูบริหารดังกลาวไดย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน 

เกี่ยวกับการที่บริษัทไมจายคาจาง เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย ไมบอกกลาวลวงหนา ไมจายคาจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา และไมจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป พนักงานตรวจแรงงานไดมีคําส่ังใหบริษัทยอยดังกลาวจาย 
เงินชดใชจํานวนเงินรวมประมาณ 9.40 ลานบาท บริษัทยอยไดย่ืนขอเพิกถอนคําส่ังพนักงานตรวจแรงงานดังกลาวตอ 
ศาลแรงงานกลาง และศาลไดพิพากษาใหยกคํารอง บริษัทยอยไดย่ืนอุทธรณกับศาลฎีกา อยางไรก็ตาม บริษัทไดบันทึก 
คาชดใชดังกลาวจํานวน 9.40 ลานบาท เปนรายจายในป พ.ศ. 2550 และหนี้สินที่เกี่ยวของแสดงภายใตบัญชี “หนี้สิน 
ไมหมุนเวียนอื่น” บริษัทไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปวางประกันไวกับศาล และเงินจํานวนดังกลาวรวมอยูในบัญชี “สินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น” 
 
เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาลฎีกาไดพิพากษาใหบริษัทชําระเงินคาจางใหกับอดีตผูบริหารดังกลาวเปนจํานวนเงิน 
779,256 บาท จากจํานวนเงินที่เรียกรองทั้งหมด 9.40 ลานบาท ผลการพิพากษาดังกลาวทําใหบริษัทมีสิทธิขอคืนเงินประกัน
จํานวน 8,617,654 บาท ที่วางประกันไวกับศาลแรงงานกลาง 
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33 คดีความที่ยังไมทราบผล (ตอ) 
 
กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการฟองรองทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ (ตอ) 
 
ข) บริษัทยอยดังกลาวมีขอพิพาทเพิ่มเติมกับอดีตผูบริหารรายดังกลาว อดีตผูบริหารรายดังกลาวไดย่ืนฟองตอศาลแรงงานกลาง

ใหบริษัทจายดอกเบี้ย เงินเพิ่มในเงินคาจางคางจาย คาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป จากตนเงินประมาณ 9.40 ลานบาทดังกลาวขางตน และใหจายคาเสียหายจากการเลิกจางอันไมเปนธรรม
จํานวนเงินรวมประมาณ 13.75 ลานบาท เงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสม และเงินสมทบและผลประโยชนของ
เงินสมทบ จํานวนเงินรวมประมาณ 3.63 ลานบาท คดีความดังกลาวศาลไดยกฟองแลวเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
อดีตผูบริหารรายดังกลาวไดย่ืนอุทธรณคัดคานคําพิพากษาศาลแรงงานกลางตอศาลฏีกา เพื่อใหศาลฏีกามีคําพิพากษาให 
ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม โดยมิไดอุทธรณในเรื่องเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนของเงิน
ดังกลาว ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฏีกา 

 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับการฟองรองในกรณี ข) และคาดวาจะไมมีหนี้สินที่เปนสาระสําคัญเพิ่มข้ึน
นอกเหนือจากที่ไดรับรูไปแลว 
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206 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

 

13.1 วิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  

ผลการดําเนินงาน 
 
ป 2558 โดยรวมทั้งป เปนปที่เศรษฐกิจยังคงชะลอตัวในทุกกลุมอุตสาหกรรมตามที่ไดคาดการณไวกอนแลว แมวา

รัฐบาลจะออกหลายมาตรการกระตุนการใชจายก็ตาม โดยกลุมบริษัทไดกระจายการลงทุนโดยมุงเนนในธุรกิจที่มีผลกระทบ
นอยสุดจากเศรษฐกิจ คือ ธุรกิจอาหาร การศึกษา และการใหบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร เปนผลใหกลุม
บริษัทยังคงมีรายไดที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องภายใตแตละธุรกิจที่กลุมบริษัทเขาลงทุน ทั้งนี้ในป 2559 กลุมบริษัทคาดวาทุก
ธุรกิจของกลุมบริษัทจะยังคงมีรายไดที่เติบโตอยางตอเนื่องจากผลของการเขารวม AEC เต็มรูปแบบ รวมถึงแผนการบริหาร
จัดการตนทุนและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุมบริษัท  

จากการท่ีบริษัทไดดําเนินการตามกลยุทธที่วางไวในการปรับเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิง สูการ
เปนบริษัทผูนําที่ประกอบธุรกิจไลฟสไตลและบันเทิงอยางเต็มตัวในป 2558 ทั้งการขยายเขาสูธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 และธุรกิจรานอาหารเม่ือเดือนธันวาคม 2557 และลาสุดสูธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและ
บริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยการเขาซ้ือธุรกิจกลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
ในสัดสวน 50% เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 โดยที่บริษัทมีอํานาจควบคุมกลุมบริษัทดังกลาว ซึ่งทําใหบริษัทตองรับรูงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวนของรายได ตนทุน และคาใชจายเต็มจํานวน แตรับรูกําไรสุทธิตามสัดสวนการ
ลงทุนคือ 50% ของกลุมบริษัทในธุรกิจดังกลาว 

สงผลใหในป 2558 กลุมบริษัทมีรายไดรวมและกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับปที่ผานมา โดยมี
รายไดรวม 2,168.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,534.56 ลานบาท มีกําไรขั้นตน 869.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 683.87 ลานบาท คิดเปน
อัตรากําไรขั้นตน 40% ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 11% เม่ือเทียบกับป 2557 ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการตนทุนอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ  ในขณะท่ีมีคาใชจายรวม 823.95 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2558 อยูที่ 45.15 
ลานบาท ลดลงจากป 2557 อยู 174.95 ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมรวม
จํานวน 192.96 ลานบาท เนื่องจากในป 2557 บริษัทรวมดังกลาวมีรายการพิเศษ ไดแก รายไดคาปรับลาชาในงานกอสราง  
กําไรพิเศษทางบัญชีจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนในบริษัทยอย และการปรับปรุงรายการทางบัญชีเนื่องจากการลด
สัดสวนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมแหงนี้  

 
รายไดจากการขายและบริการ 
ในป 2558 กลุมบริษัทมีรายไดรวมจํานวน 2,168.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,534.56 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น 

242% เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน โดยสามารถจําแนกรายไดตามสวนงานไดดังนี้ 

1. ธุรกิจรานอาหาร จํานวน 723.14 ลานบาท 
ในป 2558 เปนปที่บริษัทรับรูรายไดเต็มปในธุรกิจการใหบริการรานอาหารจากจํานวน 79 สาขาท่ัวประเทศ 
แบงเปน 38 สาขาในกรุงเทพฯ และอีก 41 สาขาในตางจังหวัด ในจํานวนสาขาดังกลาว บริษัทไดเปดสาขาใหม 6 
สาขาในป  2558 ไดแก  สาขาเซ็นทรัลระยอง  สาขาโรบินสันบุ รี รัมย  สาขาเซ็นทรัลเวสเกท  สาขาโลตัส
นครศรีธรรมราช สาขาโรงบินสันศรีสมาน และสาขาโรบินสันปราจีนบุรี สงผลใหกลุมบริษัทรับรูรายได 723.14    
ลานบาท 

13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
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2. ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 716.33 ลานบาท 
ในป 2558 เปนปที่บริษัทรับรูรายไดเต็มปในธุรกิจดังกลาวเชนเดียวกันกับธุรกิจรานอาหาร โดยกลุมบริษัทได บันทึก
บัญชีธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษตามหลักมาตรฐานการบัญชีสากลปจจุบัน ซึ่งจะเปนการทยอยรับรูรายได
ตามสัญญา ของนักเรียนท่ีไดทําไวกับกลุมบริษัทจากจํานวนสาขาทั้งหมด 9 สาขา ประกอบดวย 8 สาขาในเขต
กรุงเทพและ 1 สาขาท่ีเชียงใหม กลุมบริษัทรับรูรายไดตามมาตรฐานดังกลาวอยูที่ 716.33 ลานบาท  

3. ธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร จํานวน 545.61 ลานบาท 
ตามที่บริษัทไดมีการเขาซ้ือธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
ครอบคลุมในกลุมงานดานการตลาดภายใตความคิดสรางสรรค กลุมงานบริการดานสงเสริมการตลาด กลุม      
สวนงานในภูมิภาค และกลุมงานดานไลฟสไตล ภายใตการดําเนินการของกลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) ในสัดสวน 50% เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 โดยที่บริษัทมีอํานาจควบคุมกลุมบริษัทดังกลาว จึงเปน
ผลทําใหบริษัทตองรับรูงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวนของรายไดและคาใชจายเต็ม
จํานวน โดยรับรูกําไรสุทธิตามสัดสวนการลงทุนของกลุมบริษัทในธุรกิจดังกลาว บริษัทไดรับรูรายไดต้ังแตเดือน
กรกฎาคม 2558 เปนตนมา ที่จํานวน 545.61 ลานบาท 

4. ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน จํานวน 98.47 ลานบาท 
ในป 2558 กลุมบริษัทมีละครโทรทัศนที่รับจางผลิต โดยผลิตเสร็จและออกอากาศเม่ือตนป 2558 จํานวน 1 เร่ือง 
คือ แกวตาหวานใจ และมีรายการซีรีส เร่ือง จุดนัดภพอีก 1 เร่ือง สงผลใหกลุมบริษัทมีรายไดจากการผลิตและ    
จัดจําหนายรายการโทรทัศนอยูที่ 98.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 33.87 ลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้น 52% เม่ือ    
เทยีบกับปที่ผานมา 

5. ธุรกิจการใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต จํานวน 84.08 ลานบาท 
ในป 2558 กลุมบริษัทมีการจัดแสดงคอนเสิรตทั้งส้ิน 3 คอนเสิรต 4 รอบการแสดง ไดแก The Palace and Friend 
(Restage) 1 รอบการแสดง Nuvo Love Story 2 รอบการแสดง และ Yesterday Once More 1 รอบการแสดง 
สงผลใหกลุมบริษัทมีรายได 84.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 42.30 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น 101% 

ตนทุนขายและบริการ 
ในป 2558 กลุมบริษัทมีตนทุนรวมจํานวน 1,299.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 850.70 ลานบาท หรือคิดเปนการ

เพิ่มขึ้น 189% เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากการรับรูตนทุนเต็มปของธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ และธุรกิจรานอาหาร 
รวมทั้งการรับรูตนทุนจาํนวน 6 เดือน ของธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร
ดวย โดยในจํานวนดังกลาวเปนตนทุนในสวนของการใหบริการจํานวน 1,019.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 595.27        
ลานบาท หรือคิดเปน 140% ในขณะท่ีตนทุนขาย 280.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 255.43 ลานบาท หรือคิดเปน 1,037% 
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คาใชจายโดยรวม  
คาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 929.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 665.86 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 252% เม่ือเทียบ

กับปกอน เนื่องมาจากการรับรูคาใชจายเต็มป 2558 ของธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษา รวมทั้งคาใชจาย 100% ในสวนของ
กลุมธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ในขณะท่ีรับรูกําไรขาดทุนตามสัดสวน
การลงทุนที่ 50% คาใชจายดังกลาวสวนใหญประกอบไปดวยคาใชจายดานบุคลากร คาใชจายทางการตลาด คาเส่ือมราคา
และตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตนซ่ึงจะทยอยตัดจายตามหลักมาตรฐานการบัญชีทั่วไป และภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน รวมทั้งคาใชจายรายการพิเศษ เชน คาที่ปรึกษาทางดานวิชาชีพ สําหรับการเขาซ้ือธุรกิจการกลุมใหบริการสรางสรรค
และบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีตนทุนทางการเงิน 76.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
48.55 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากการขยายเขาสูธุรกิจใหมๆ โดยการใชแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินเปนหลัก 
และมีระยะเวลากูเต็มปจึงสงผลใหมีตนทุนทางการเงินที่สูง 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
กลุมบริษัทไดบันทึกการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 105.68 ลานบาท ลดลง 48.60 ลานบาท 

คิดเปนการลดลง 32% โดยสวนใหญเปนการลดลงที่เกิดจากรายการพิเศษหลายรายการของบริษัท ไทยโซลา เอ็นเนอรย่ี จํากัด 
(มหาชน) “TSE“ ซึ่งเกิดขึ้นในป 2557 ไดแก การเกิดขึ้นของรายไดคาปรับลาชาในงานกอสรางจํานวน 107.70 ลานบาท รายได
จากกําไรพิเศษทางบัญชีจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 510 ลานบาท คิดเปนการรับรูสวนแบงผล
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว 154.28 ลานบาท นอกจากน้ียังมีการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีซึ่งเกิดจากการปรับ
ลดสัดสวนการถือหุนใน TSE จาก 25% เหลือ 20% เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนคร้ังแรกของ TSE และบริษัทยัง
ไมไดบันทึกเปนรายไดในป 2557 จํานวน 144.36 ลานบาท โดยรายไดดังกลาวทั้งจํานวนไดถูกปรับปรุงในรายการกําไรสะสม
ของกลุมบริษัทในป 2558 ดังนั้นจากรายการพิเศษท้ังหมดที่เกิดขึ้นโดยรวมจึงสงผลใหรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม ป 2558 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 
ฐานะการเงนิ 
 สินทรัพย  

ฐานะการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพยรวมจํานวน 3,983.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
1,313.43 ลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้น 49% เม่ือเทียบกับปกอน ในจํานวนนี้สวนใหญเปนสินทรัพยหมุนเวียน ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่นจากธุรกิจ กลุมใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร และการ
ใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต ซึ่งใหบริการลูกคาในชวงส้ินปเพิ่มขึ้นจํานวน 351.04 ลานบาท อุปกรณที่ใชในการดําเนินการ 
680.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 525.62 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจกลุมการใหบริการสรางสรรคและบริหารงาน
ดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่ตองใชอุปกรณที่มีราคาสูง เงินลงทุนในบริษัทรวม 831.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 133.63 
ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากกําไรจากการลดสัดสวนในบริษัทรวม และคาความนิยมจํานวน 1,295.54 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 160.86 ลานบาท โดยสวนใหญเพิ่มจากมูลคาที่ คาดวาจะไดรับคืนของกลุมธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงาน
ดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
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หากพิจารณารายการสินทรัพยที่สําคัญในรายละเอียด เปนดังนี้ 

o เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว  
กลุมบริษัทมีสินทรัพยในรูปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราวซ่ึงมีสภาพคลอง

เหมือนเงินสด รวมจํานวนเงิน 178.85 ลานบาท คิดเปน 4% ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 10.08 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน 

o ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิในป 2558 จํานวน 424.59 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 11% ของสินทรัพยรวม 

เพิ่มขึ้นจากปกอน 351.04 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 477% ในจํานวนน้ีจําแนกเปนลูกหนี้การคาสุทธิ 219.14 ลานบาท ลูกหนี้อื่น 
125.32 ลานบาท รายไดและดอกเบี้ยคางรับ 44.56 ลานบาท และอื่นๆ 35.57 ลานบาท  

o สินคาคงเหลือ 
จํานวน 29.10 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 1% ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากปกอน 2.09 ลานบาท สวนใหญเปน

การเพิ่มขึ้นในวัตถุดิบและบรรจุภัณฑธุรกิจรานอาหาร 
o รายการโทรทัศน  ภาพยนตร และคอนเสิรตระหวางผลิต  

จํานวน 35.24 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 1% ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.47 ลานบาท เนื่องจากมี
ละครที่อยูใน ระหวางผลิตและเตรียมออกอากาศตนป 2559 

o เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
จํานวน 847.03 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 21% ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากปกอน 149.17 ลานบาท โดยเปน

การเพิ่มขึ้น จากสวนแบงกําไรในบริษัทรวมของกลุมบริษัท 105.48 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมธุรกิจการ
ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 23.26 ลานบาท จากการเขาถือหุนในหลากหลาย
บริษัทของกลุมธุรกิจดังกลาว เพื่อใหครอบคลุมการใหบริการทางการตลาดแบบครบวงจร และสวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น 4.90 
ลานบาท 

o อุปกรณ 
จํานวน 680.55 ลานบาท คิดเปน 17% ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 525.62 ลานบาท จากปที่ผานมา โดยสวน

ใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากเคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 281.48 ลานบาท อาคาร 126.17 ลานบาท ที่ดิน 89.24 ลานบาท 
จากธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

o คาความนิยม 
จํานวน 1.295.54 ลานบาท คิดเปน 33% ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของธุรกิจที่กลุม

บริษัทไดเขาซ้ือกิจการมา ไดแก ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ 726.08 ลานบาท ธุรกิจรานอาหาร 408.59 ลานบาท และ
กลุมธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 160.86 ลานบาท โดยบริษัทเช่ือวา
มูลคาในอนาคตที่จะไดรับคืนจากธุรกิจที่กลุมบริษัทไดซื้อกิจการมา มีความเหมาะสมและจะกอใหเกิดประโยชนกับกลุมบริษัท
ทั้งในดานผลประกอบการระยะยาว กลยุทธและเปาหมายรวมกันของกลุมบริษัท ทั้งนี้กลุมบริษัทไดดําเนินการทดสอบการดอย
คาเปนประจําทุกป เพื่อใหเปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีปจจุบัน  

o สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
จํานวน 159.22 ลานบาท คิดเปน 4% ของสินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้น 78.84 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น 98% 

โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และเงินประกัน 
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 หนี้สิน 
จากการที่กลุมบริษัทขยายเขาสูธุรกิจใหมๆ โดยการใชแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินเปนหลัก ดังนั้นการเพิ่มขึ้นใน

หนี้สินสวนใหญจึงเปนการเพ่ิมขึ้นในเงินกูยืมทั้งจากระยะส้ันและระยะยาว เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนสําหรับการขยายกลุมธุรกิจ
และสภาพคลองบางสวน ซึ่งในป 2558 กลุมบริษัทมีระยะเวลากูเต็มป จึงอาจสงผลใหมีตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นดวย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 2,802.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 815.75 ลานบาท โดย
เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงปเพิ่มขึ้น 457.95 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 152.54 ลานบาท เงินกูยืม
ระยะส้ันและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น 111.21 ลานบาท ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพ่ิมขึ้น 42.81 ลานบาท   
เม่ือเทียบกับปกอน โดยกลุมบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวบางสวนไปจํานวน 572.24 ลานบาท ในป 2558  

 

 สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,180.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 497.67         

ลานบาท สวนของผูถือหุนไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 724.05 ลาน เพิ่มขึ้น 41.21 ลานบาท เนื่องจากผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

สวนของผูถือหุนไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของกลุมบริษัทมีการเปล่ียนแปลงในป 2558 อยางมี
นัยสําคัญ กลาวคือ กลุมบริษัทสามารถพลิกกลับผลขาดทุนสะสมจากจํานวน (27.60) ลานบาท ในป 2557 เปน 323.65       
ลานบาท ในป 2558 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 1,272%  โดยการชดเชยขาดทุนสะสมดวยบัญชีสํารองตามกฎหมาย 16.73 ลานบาท 
และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 298.21 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22/2558    
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังในบริษัทรวมแหงหนึ่งที่บริษัทยัง
ไมไดรับรูรายไดอีกจํานวน 144.36 ลานบาท ในป 2557โดยกลุมบริษัทไดรับรูรายไดทั้งจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกําไรสะสม
โดยตรงในป 2558 แลว 

โครงสรางเงินทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนดังนี้ 
o สวนของผูถือหุน 1,180.51 ลานบาท คิดเปน 30% ของสินทรัพยรวม 
o สวนของผูถือหุน (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย) 724.05 ลานบาท คิดเปน 18% ของสินทรัพยรวม 
o หนี้สินรวม 2,802.92 ลานบาท คิดเปน 70% ของสินทรัพยรวม 

โดยมีอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญดังนี้ 
o อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2.37 เทา ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่ 2.91 เทา เนื่องจากการจัดทํางบการเงิน

รวม ในธุรกิจที่บริษัทมีอํานาจควบคุม 
o อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย) 3.87 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งอยูที่ 2.91 

เทา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินโดยการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทที่ใชแหลงเงินทุนจากการกูยืม 
o อัตราสวนหนี้สินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบ้ียจาย  (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน (ไมรวมสวนของผู

ถือหุนสวนนอย) 2.43 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งอยูที่ 1.86 เทา เนื่องจากขยายการลงทุนเขาสูธุรกิจการ
ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร    

o มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 2.23 บาท/หุน เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งอยูที่ 2.11 บาท/หุน เนื่องจากกําไรเพิ่มขึ้น 
o กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.11 บาท ลดลงจากปกอน 0.57 บาทตอหุน ซึ่งอยูที่ 0.68 บาทตอหุน เนื่องจากรายการ

พิเศษการแกไขรายการบัญชีรายไดที่ยังไมรับรูในบริษัทรวมแหงหนึ่งเพิ่มขึ้นในป 2557 ประกอบกับคาใชจายใน
การขายและบริหาร รวมท้ังตนทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้น จึงสงผลกระทบตอกําไรขั้นพื้นฐานของกลุมบริษัทในป 
2558  
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สภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้  
จากโครงสรางเงินทุนขางตน จะเห็นวาป 2558 กลุมบริษัทมีหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่คอนขางสูง 

3.87 เทา เนื่องจากการขยายธุรกิจตามนโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไว ซึ่งกลุมบริษัทไดใชแหลงเงินทุนจากการ
กูยืมเงินเปนหลัก โดยมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio - ICR) และ
ความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป ของกลุมบริษัท
อยูที่ 4.86 เทา และ 1.21 เทา ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ดีขึ้นจากผลประกอบการในรูปเงินสดที่เปนบวกเม่ือ
เทียบกับปที่ผานมาท่ี 3.83 เทา และ 0.80 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมบริษัทมีโครงการที่จะเพิ่มทุนภายใตการเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ภายในป 2559 นี้ ซึ่งเปนไปตามมติที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนคร้ังที่ 22/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งคาดวาจะทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงอยางมี
นัยสําคัญ ประกอบกับการมีนโยบายการควบคุมบริหารตนทุนและคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอกําไร
สุทธิที่ย่ังยืนของกลุมบริษัทในที่สุด  

  

กระแสเงินสด 
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 159.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยเม่ือ    

เทียบกับปกอน โดยมีเงินสดกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีจาย และคาเส่ือมราคา (EBITDA) 190.20 ลานบาท ซึ่งสามารถชี้แจง
รายละเอียดของการใชไปของเงินสดในแตละกิจกรรมไดดังนี้ 

o ดานกิจกรรมดําเนินงาน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 158.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
118.92 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการบวกกลับของคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมี
ตัวตน ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมใชเปนตัวเงินสดจริง โดยมีจํานวนรวม 159.68 ลานบาท  

o ดานกิจกรรมลงทุน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 542.32 ลานบาท ลดลงจากปกอน 699.95    
ลานบาท เนื่องจากในป 2557 มีการลงทุนเขาซ้ือ 2 ธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ และธุรกิจ
รานอาหาร ในขณะท่ีป 2558 มีการลงทุนเพียง 1 ธุรกิจใหม คือ กลุมธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงาน
ดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

o ดานกิจกรรมจัดหาเงิน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 392.15 ลานบาท ลดลงจากปกอน 
878.67 ลานบาท เนื่องจากการลดลงจากการจายคืนและรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จากการลงทุนใน
กลุมธุรกิจ 912.16 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะส้ันและเงินเบิกเกินบัญชี 75.51 ลานบาท เพื่อ
เสริมสรางสภาพคลองในการดําเนินงาน 

 

13.2 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

-ไมมี- 




