
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2559

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติม

ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท 

ที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือ www.wave-groups.com 



รายงานประจําป 2559    
 

 

 

 
สารบัญ 

หนา 

สารจากประธานกรรมการบริษัท  1 – 2 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  3 – 5 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 6 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 7 

รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 8 

คณะกรรมการบริษัท  9 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  10 – 21 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  22 – 42 

3. ปจจัยความเส่ียง  43 – 46 

4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น   47 – 52 

5. ผูถือหุน 53 

6. นโยบายการจายเงินปนผล 54 

7. โครงสรางการจัดการ 55 – 62 

8. การกํากับดูแลกิจการ   63 – 103 

9. ความรับผิดชอบตอสังคม 104 – 111 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 112 – 114 

11. รายการระหวางกัน 115 – 116 

12. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 117 – 212 

13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 213 – 218 

 
 
 



รายงานประจําป 2559   
 

1 สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

ผูนําท่ัวโลกและโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยตางรูสึกเสียใจอยางสุดซ้ึงตอการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 9  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 โดยพระองคทรงปกครอง
ราชอาณาจักรไทยใหมีความรมเย็นเปนสุขมายาวนานกวา 70 ป  คณะกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทเวฟฯ ไดรวมกัน
ถวายความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย
รัชกาลท่ี 9 พรอมกันกับผสกนิกรชาวไทยท่ัวประเทศ  

สําหรับป 2559 กลุมบริษัทประสบกับความทาทายในธุรกิจ ‘Lifestyle & Entertainment’ โดยเฉพาะในชวงไตรมาส  
ท่ี 4 ของป อยางไรก็ตาม เรายังมีความมุงม่ันในวิสัยทัศนของบริษัทฯ ท่ีจะเปนผูนําในดาน ‘Lifestyle & Entertainment’ โดย
มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอมท้ังสรางความ
บันเทิง เพ่ือเสริมสรางไลฟสไตลของลูกคาหรือผูบริโภคใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน  บริษัทฯ ไดมุงเนนการพัฒนาไลฟสไตลของ
ลูกคาหรือผูบริโภคในดานรานอาหารและการศึกษา เน่ืองจากเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจดังกลาวในกลุมวัยรุนและวัย
หนุมสาว จากปจจัยตางๆ อันไดแก การเติบโตของชนช้ันกลางของประเทศ และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการ
เติบโตของดานธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ โดยรับรูผลประกอบการเต็มปในป 2560 ของการลงทุนรอยละ 50 ในหุนของบริษัท อิน
เด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 ท่ีผานมา 

สถาบันวอลลสตรีทอิงลิช เปนผูนําในบริการดานการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย และผลการสํารวจในป 2559 
ยืนยันสถานะแบรนดช้ันนําและสวนแบงทางการตลาดของสถาบันในธุรกิจใหบริการดานการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีจํานวน
สาขาท่ีเปดทําการในประเทศไทยท้ังส้ิน 10 สาขา และ 5 สาขาลูกคานิติบุคคล โดยสาขาที่เปดใหบริการลาสุด ไดแก สาขา
เซ็ลทรัลเวสเกต ซ่ึงทําใหสถาบันวอลลสตรีทอิงลิชเขาถึงนักเรียนท่ีพักอาศัยในเขตปริมณฑล  ท้ังน้ี โอกาสในการเติบโตดวยการ
ขยายสาขาของสถาบันวอลลสตรีทอิงลิชยังมีอีกมาก จากการที่ประเทศไทยกาวเขาสูความเปนประชาคมอาเซียนซ่ึงมี
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอส่ือสาร ในขณะท่ีทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยูในระดับต่ํากวาประเทศ
อื่นๆ ในประชาคมอาเซียน 

ธุรกิจรานอาหารของ บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด (“เจฟเฟอร”) ทําใหกลุมบริษัทมีเครือขายรานอาหารท่ัว
ประเทศท้ังส้ิน 80 สาขา โดยเจฟเฟอรไดเปดสาขาใหมท้ังส้ิน จํานวน  4  สาขา และปดสาขาท่ีผลประกอบการขาดทุน จํานวน 3 
สาขา สงผลใหเจฟเฟอรมีสาขาเพ่ิมข้ึน จํานวน 1  สาขา จุดแข็งทางธุรกิจอันมีเอกลักษณในกลุมรานอาหารตะวันตกของ    
เจฟเฟอร ซ่ึงมีลูกคาเปาหมายเปนกลุมวัยรุน วัยหนุมสาว และครอบครัว ไดสรางรากฐานและเปดโอกาสในการขยายเครือขาย
ดานธุรกิจอาหารของกลุมบริษัทไปยังอาหารประเภทอ่ืนๆ  ท้ังน้ี ในป 2560 เจฟเฟอรไดออกแบบและเปดตัวอัตลักษณใหมของ
องคกร เพ่ือส่ือสารความสดช่ืนและมีชีวิตชีวาของแบรนด และเพ่ือใหสอดคลองกับการมุงเนนไลฟสไตลของลูกคาและผูบริโภค
ของเจฟเฟอร 

นายแมทธิว กจิโอธาน 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
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2 สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ”) เปนผูนําดานธุรกิจอีเวนทซ่ึงไดกอตั้งมานานกวา 
25 ป และไดสรางสรรคผลงานมากมายในแถบประเทศอินโดจีน และเปนบริษัทอีเวนทคนไทยบริษัทเดียวท่ีติดอันดับ 7    
ของโลก จัดอันดับโดยนิตยาสาร Special Events Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปท่ีผานมา อินเด็กซประสบกับ
ความทาทายทางธุรกิจจากการยกเลิกอีเวนทหลายรายการในไตรมาสท่ี 4 ของป 2559 เน่ืองจากเปนชวงระยะเวลาท่ีชาวไทย
รวมไวอาลัยตอการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 9  อยางไร
ก็ดี อินเด็กซจะยังคงเปนรากฐานของธุรกิจบันเทิงและศูนยกลางดานความคิดสรางสรรคในการใหบริการธุรกิจส่ือสาร
การตลาดอยางครบวงจรของกลุมบริษัท  โดยมีผลงานท่ีประสบความสําเร็จในป 2559 ไดแก รายการนางสาวไทย เดอะ 
เรียลลิตี้ และงานประกวดนางสาวไทย 

ในป 2559 บริษัทฯ ไดจําหนายไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษัท ไทยโซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (“TSE”) ใน
สัดสวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของ TSE เพ่ือนําเงินท่ีไดรับจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวมาชําระคืน
หน้ีสินระยะยาวบางสวนของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเพ่ิมความยืดหยุนในการเติบโต
ทางธุรกิจ การชําระคืนหน้ีสินระยะยาวบางสวนดังกลาวสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ลดลงจาก 
3.91 เทา เปน 1.68  เทา และอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 2.49  เทา เปน 1.04   เทา โดย
ภายหลังจากการจําหนายไปดังกลาว บริษัทฯ ยังคงเหลือสัดสวนการถือหุนใน TSE คิดเปนรอยละ10 ของทุนจดทะเบียนท่ี
ชําระแลวของ TSE และ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ขนาดมูลคาตามราคาตลาดของ TSE เทากับ 11,072  ลานบาท 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จากประกาศผลสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนป 2559 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัทฯ ไดรับคะแนนประเมินการกํากับดูแลกิจการสูงข้ึน จาก ‘ดีมาก’ เปน ‘ดีเลิศ’ (เพ่ิมข้ึนจาก 87 
เปอรเซ็นต เปน 90 เปอรเซ็นต) และไดรับคะแนนประเมินสูงข้ึน จาก ‘ดีเย่ียม’  (96  เปอรเซ็นต)  เปน  ‘ดีเย่ียม สมควรเปน

ตัวอยาง’ (100 เปอรเซ็นต) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จากการประเมินการประชุมผูถือหุนประจําป 2559  ท้ังน้ี บริษัท
ฯ ยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติมและรักษาระดับคะแนนท่ีดีในดานการกํากับดูแลกิจการตอไป 

เราจะยังคงดําเนินแนวทางในการปรับเปล่ียนกลุมบริษัทเวฟฯ ใหเปนผูนําในหมวด Lifestyle and Entertainment 
ท้ังโดยการขยายตัวจากศักยภาพภายในองคกรเองและจากการเขาซ้ือกิจการเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเติบโตของ
ธุรกิจท้ังในประเทศและบนเวทีภูมิภาคอาเซียนใน 3 หมวดธุรกิจ.ไดแก อาหาร การศึกษาและบันเทิง ในนามของ
คณะกรรมการกลุมบริษัทเวฟฯ กระผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง ตอกําลังใจ แรงสนับสนุน และความเช่ือม่ันท่ีผูถือ
หุน นักลงทุน ลูกคา หุนสวน หนวยงานราชการ และพนักงานทุกทาน ท่ีมีตอกลุมบริษัทเวฟฯ ตลอดมา 

   

          
(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

                          ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร 
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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 

ในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 4 คร้ัง โดยประชุมรวมกับสํานักตรวจสอบภายใน      
ฝายจัดการ และผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท เพื่อสอบทานแผน และขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบรายงานผล
การตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของ โดยมีการ
ประชุม 1 คร้ัง ที่ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เปนอิสระของผูสอบบัญชี    

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่
ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการ มาตรฐาน และขอกําหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท โดยสรุปผลการปฏบิัติงานที่สําคัญได  ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เพียงพอและเหมาะสม    

 สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2559 ของบริษัทและบริษัทยอย รวมกับผูสอบบัญชี และฝาย
จัดการของบริษัท โดยไดสอบถาม รับฟงคําช้ีแจง  รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีไดยืนยันถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและไดรับ
ความรวมมือจากฝายบริหารเปนอยางดี กอนนําเสนอรายงานทางการเงินใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให
เปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 รับทราบรายงานการวิเคราะหงบการเงินรายไตรมาสจากฝายจัดการของบริษัท 

 รับทราบและพิจารณาเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters ) และการจัดการเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
ที่จะเปดเผยในหนารายงานผูสอบบัญชี ประจําป 2559   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2559 มีความ   
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและ
เหมาะสม   
 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในที่ 
เพียงพอและเหมาะสม  

 พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ของหัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว 

 พิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน   

 ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน จัดใหมีกระบวนการของการติดตามผลความคืบหนาการดําเนินการของฝายจัดการอยางตอเนื่อง 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน  

 สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสําหรับป 2559 ตามแบบประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท     

 ประชุมรวมกับฝายจัดการและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตาม
กฎหมาย ขอกําหนด และกฎเกณฑที่เก่ียวของ   

 ติดตามความคืบหนาของคดีความที่เก่ียวของกับบริษัท 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  
 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอคาตอบแทน และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท   

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง     
นางสาวสกุณา แยมสกุล และ/หรือนางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีแหงบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2560 รวมทั้งเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบ
บัญชีประจําป 2560   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแตงต้ังมีความเปนอิสระ ไมไดใหบริการอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด   
 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ    

 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานจากฝายจัดการเร่ืองการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดใหบริษัท        
จดทะเบียนดําเนินการ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ   
 

6. อ่ืน ๆ 

 สอบทานขอมูลที่เปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในรายงานประจําป 2559 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่องทุกคร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) เก่ียวกับ

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินตนเองสําหรับป 2559 อยูใน  
เกณฑดี 
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5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (AC Charter)   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการใหสินบนและ
การคอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว โดยมอบหมายใหสํานัก
ตรวจสอบภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายตอตาน
การใหสินบนและการคอรรัปชั่น รวมท้ังใหสํานักตรวจสอบภายในรวมกับฝายบริหารศึกษาในรายละเอียดและทําการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

 จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

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

                 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  

                                                                                      (นายประเสริฐ ภัทรดิลก) 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  27 กุมภาพนัธ 2560 
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6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
 

      
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต

หนาที่ และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดาตอบแทน ในการสรรหา คัดเลือก และ
เสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายคาตอบแทนและผลประโยชน    
อื่นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดตางๆ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ นางสาวมานิดา          
ซินเมอรแมน เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายธีร สีอัมพรโรจน และ ม.ล.นลินี หัสดินทร เปน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ในป 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุม 2 คร้ัง เพื่ อพิจารณาในเรื่ องสําคัญตางๆ และ
รายงานผลการประชุม พรอมเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้ 

1. พิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระส่ีทาน โดยกรรมการสองในสี่อยูในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซึ่งมีสวนไดเสีย โดยเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูพิจารณา สวนกรรมการอีกสองทานที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้น เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอ ความ
ระมัดระวัง รวมทั้งใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทและผูถือหุน 

2. พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตางๆ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ ความเหมาะสม 
และสอดคลอง กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตรา
คาตอบแทนของบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันตามรายงานผลการสํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  

3. เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และรักษาไวซึ่งพนักงานท่ีมีความสามารถ และมีผลปฏิบัติงานดี ไดพิจารณาเงิน
รางวัลประจําป 2559 และปรับเงินเดือนพนักงานประจําป 2560 ของกลุมบริษัท รวมกับผูบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและ
เงินรางวัลอยูในอัตราท่ีเหมาะสมสอดคลองกับผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ได
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โปรงใส และเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถิอหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ และมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 
 
 

(นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน) 
                                                                                                    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

                                                                                                                       

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 
2559 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 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ
สรุปไดดังนี้ 

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) เพื่อใหม่ันใจวานโยบายดังกลาวยังคงมีความ
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด  

2. รับทราบความเส่ียงระดับองคกรที่สําคัญสําหรับป 2559 และพิจารณาอนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการความ
เส่ียง  

3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเส่ียงและแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประจําป 2559 

จากการดําเนินการขางตน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิจารณาแลว เห็นวากลุมบริษัทไดกําหนดความเสี่ยง
ระดับองคกรที่ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจหลักของกลุมบริษัท และไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

 
 

 
 

(ดร.แคทลีน  มาลีนนท) 
                                                                                                      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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8 รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมี
มติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมทั้งเพื่อสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวย นายชัยประนิน  วิสุทธิผล เปนประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย และนายฟลิป โอลิเวอร เพียซ เปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ในป 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมบริษัทมีหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มุงม่ันในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง สําหรับผลการประเมินจากองคกรตางๆ ที่
บริษัทไดรับมีดังนี้ 

1. การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตการสนับสนุนจาก              
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทได 90 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนน
ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกวาป 2558 และป 2557 ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” ตามลําดับ 

2. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2559 (Annual General Meeting 
Checklist) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investor Association) บริษัทได 100 คะแนน จัดอยูในระดับ     
“ดีเย่ียม สมควรเปนตัวอยาง (Excellent)” ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเย่ียม สมควรเปนตัวอยาง” ซึ่ง       
สูงกวาป 2558 และป 2557 ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเย่ียม” และ “ดีมาก” ตามลําดับ 

บริษัทเช่ือม่ันวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบริษัท ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจึงมุงม่ันที่จะกํากับดูแลใหกลุมบริษัทมี
การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทอยางเครงครัด รวมท้ังสงเสริมใหกลุมบริษัทมีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ที่ทันสมัยสอดคลองกับ
ภาวะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง
ตอไป 

 
 
 
 

(นายชัยประนิน  วิสุทธิผล) 
                                                                                                          ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

                                                                                                   

รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกจิการ 
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9 คณะกรรมการบริษัท 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                    
 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 ประธานกรรมการการลงทุน 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ดร.แคทลีน มาลีนนท 
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 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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10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

      
 
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเปล่ียนช่ือจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เม่ือ
วันที่ 30 เมษายน 2552 โดยจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2536 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและ
ชําระเต็มมูลคาแลว 421.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 421.20 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค
เร่ิมแรกจัดต้ัง คือ การผลิตตลับวีดีโอเทปท้ังชนิดไมบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ     
V-Cassette ปจจุบันกลุมบริษัทไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิงสูธุรกิจไลฟสไตลและบันเทิง โดยมีการ
ประกอบธุรกิจดังตอไปนี้   

1. เปนผูผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และการจัดกิจกรรมตางๆ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

3. เปนผูถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายละครไทยของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  
 

 
4. ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street 

English (“WSE”)  
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12 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

5. ใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใตชื่อ “Jeffer Steak & Seafood”  
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13 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

6. ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2559  
 

14 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 
 

วิสัยทัศน (Vision)  
บริษัทจะเปนผูนําในดาน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรูปแบบที่เปน

เอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอมทั้งสรางความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเปนการเติมเต็มและเสริมสราง 
Lifestyle ของลูกคาหรือผูบริโภคใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
 

พันธกิจ (Mission)  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปไดดังนี้ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

 การใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ใหมีความรู ทักษะ และศักยภาพเพ่ือบริการที่ดีเลิศ
และใหสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและมีคุณภาพย่ิงขึ้นใหกับองคกร 

 การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 การตระหนักและใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสนับสนุนใหประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น 
 
คุณคาหลัก (Core Value) 
โดยคุณคาหลักที่จะชวยผลักดันใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค 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 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว “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. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทย โซลาร  

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

 2. ที่ประชุมผูถือหุนของ TSE มีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนใน TSE คิดเปนสัดสวน 25% ของทุน   
จดทะเบียน TSE 

 3. บริษัทชําระคาหุนเพิ่มทุนใน TSE เพิ่ม 117.5 ลานบาท รวมเปน 149.5 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนใน 
TSE 10.9% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวใน 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 เพิ่มอีก 104.7 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุน 341.2 ลานบาท สงผล

ใหบริษัทถือหุนครบ 25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวใน TSE 
ป 2557 1. เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจ Lifestyle โดยการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของ

บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (EES) ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษภายใตชื่อ “Wall 
Street English”  

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

 3. เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจรานอาหารสเต็กและ
อาหารทะเลภายใตชื่อ “Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร 
เรสโตรองต จํากัด ผานบริษัท เวฟฟูด กรุป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท  

ป 2558 1. เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบริการสรางสรรค
และบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใตชื่อ “Index” โดยการเขาซ้ือหุน
จํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัท อินเด็กซ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)  

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการและสําคัญ 
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ป เหตุการณ 
ป 2559 1. การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป  
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป(General 

Mandate) จํานวนไมเกิน 97.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมทุกรายตามสัดสวนการถือหุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 3.50 บาท 

 2. การจําหนายหุน TSE บางสวน 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจําหนายหุน TSE จํานวน 181.50 ลานหุน คิดเปน 10% ของ
ทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE และภายหลังจากการจําหนายหุน
ของ TSE ดังกลาวแลว สงผลใหบริษัทมีการถือหุนใน TSE คงเหลือ คิดเปน 10% ของทุนจดทะเบียน
ที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE 

 3. การปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจการศึกษา 
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพื่อเปน
การรองรับการขยายธุรกิจไปสูประชาคมอาเซียนในกลุม CLMV โดยการขายหุนทั้งหมดท่ีบริษัทถือ
อยูใน EES คิดเปนจํานวนรอยละ 100 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและเรียกชําระ
แลว ใหแกบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร จํากัด) (“ผูซื้อ”) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนคิดเปนจํานวนรอยละ 100 ของหุนสามัญที่ออกจําหนาย
และเรียกชําระแลว 
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บริษัท ไดแบงกลุมธุรกิจ โดยมีโครงสรางการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม ดังนี้ 

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
1 เปลี่ยนช่ือจาก บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร 

2 หยุดดําเนินงานช่ัวคราว   
3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจําหนายหุน TSE จํานวน 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่ดําเนนิงานอยูในปจจุบัน 

บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ 3  10% 

บริษัทยอย/ 
บริษัทที่มีอํานาจควบคุม บริษัทรวม 

บจ. เวฟ ฟูด กรุป    100% 

บจ. เวฟ ทีวี                 100% 

บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต          100% 

บจ. เวฟ พิคเจอรส 2                 100% 

บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส   100% 

บมจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ      50% 

บจ. อีเวนท โซลูชั่นส                   100% 

บจ. เทรเบียง                 100% 

บจ. ไอ ซี วี เอ็กซ                  89% 

บจ. เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุป 
1                  100% 

บจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน     27% 

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 ดี 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 2559) 

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 
 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจ
โดยการเปล่ียนช่ือบริษัทจากบริษัท  เวฟ ทีวี 
แอนด  มูฟวี่  สตู ดิ โอส  จํ า กัด  และ เป ล่ียน
วัตถุประสงคของบริษัทเปนการลงทุน เพื่อความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ  

100% 

3. บริษัท  เวฟ  เอ็ด ดู เค ช่ัน  กรุป 
จํากัด 
 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจ
โดยการ เป ล่ียน ช่ือบ ริษัทจากบ ริษัท  ซี วี ดี   
ออแกไนเซอร จํากัด และเปล่ียนวัตถุประสงค
ของบริษัทเปนการลงทุน เพื่อความคลองตัวใน
การบริหารจัดการ 

100% 

4. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

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

การผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ประกอบกิจการรานอาหาร จําหนายอาหาร
และเครื่องด่ืม  

100% 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด 
1. บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช      

เซอรวิสเซส จํากัด 

โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทําการ
ฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 

100% 
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ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 

ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559) 

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 อินสปาย อิมเมจ จํากัด ใหบริการจัดทํา  ติดต้ังและร้ือถอนแผนปาย
โฆษณา 

60% 
(อีก 40% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

5. บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส 
จํากัด 

ใหบริการออกแบบ ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพ
และส่ือตางๆ 

60% 
(อีก 40% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

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

7. บริษัท เอ็นไวโรเซล         
(ประเทศไทย) จํากัด 

จัดสัมมนา ใหบริการที่ปรึกษา ใหบริการขอมูล
วิจัย วิเคราะหและสํารวจขอมูลทางสถิติ  

50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

8. บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด ผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน และ
ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  

50% 
(อีก 50% ถือโดยบจ. วูดด้ี เวิลด) 

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

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

11. บริษัท ไอธิ้งแอ็ด จํากัด ใหบริการและรับออกแบบงานดานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

40% 
(อีก 60% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

12. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
ออนไลน จํากัด 

ให คําปรึกษาและรับออกแบบจัดสรางและ
ปรับปรุง Website/Flash Media 

27% 
(อีก 73% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 
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(2) บริษัทรวม ประกอบดวย : 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 

ของบริษัทฯ และ 
ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559) 

บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บริษัท ไทย  โซลาร เอ็นเนอร ย่ี 

จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อจําหนายใหภาครัฐและเอกชน 

10% 
(อีก 42.80% ถือโดยบจ. พี.เอ็ม.
เอ็นเนอรยี่, 10% ถือโดยบมจ.  
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด 
คอนสตรัคช่ัน และอีก 37.20% 
ถือโดยรายยอยอื่นๆ)  

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

ภาพลักษณและการส่ือสารทางการตลาดแบบครบ
วงจร  

50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคล
อื่นๆ) 

2. บริษัท แฮปปโอ จํากัด ใหบริการออกแบบและผลิตส่ือ Application และ
บริการระบบการติดตอส่ือสารทางอินเทอรเน็ต   

33% 
(อีก 67% 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 2559) 

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 

ป2557 ป2558 ป2559 
รายได % รายได % รายได % 

รายไดรวม         
1. ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการ

ตลาด 1 
WAVE,  
WAVE TV  
Index Group  

 
100 
50 

107 16 729 33 1,222 40 

2. ธุรกิจภัตตาคาร JEFFER 100 57 9 723 33 681 22 
3. ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ EES 100 464 70 716 33 658 22 
4. รายไดอื่น All Companies  38 5 14 1 480 2 16 

รวมรายได 666 100 2,182 100 3,041 100 
อัตราการเติบโต  130%  228%  39% 

 
หมายเหตุ 

1 ในป 2559 บริษัทไดจัดกลุมประเภทตามสวนงานธุรกิจใหม โดยธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาดสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจการ
ผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน ธุรกิจการใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานสื่อสารทางการ
ตลาดแบบครบวงจร   

2 รายไดอื่นในป 2559 จํานวน 480 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท ไทยโซลา เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) “TSE“ ใน
สัดสวน 10% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกและชําระแลว จํานวน 448 ลานบาท 

 
 
 

 
 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
2.1 ธุรกิจรับจางผลิตรายการทางโทรทัศน 

ดําเนินงานภายใต บจ.เวฟ ทีวี (“บริษัทฯ”) 
ธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน  
บริษัทฯ รับจางผลิตละครโทรทัศนและสงมอบในป 2559 อยู 2 เร่ือง คือ 1) เร่ือง “บวงอธิฏฐาน” ซึ่งออกอากาศใน     

ป 2559 และ 2) เร่ือง “บัลลังกดอกไม” ซึ่งออกอากาศในป 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือรายการ “บวงอธิฏฐาน”  
วันที่ออกอากาศ  ทุกวันจันทร – อังคาร 
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
เริ่มออกอากาศ             16 สิงหาคม 2559 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
บวงอธิฏฐาน เปนเร่ืองราวศิลาจารึกซ่ึงตกทอดมาจากนครที่สาปสูญ คือที่มาของความรักและ
ความอาฆาตแคนที่ถูกกลบฝงมาเน่ินนาน (แนวลึกลับ ยอนภพชาติ) 

 
ช่ือรายการ “บัลลังกดอกไม”  

วันที่ออกอากาศ  ทุกวันศุกร – อาทิตย  
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
เริ่มออกอากาศ             3 กุมภาพันธ 2560 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
บัลลังกดอกไม เปนเร่ืองราวของพินัยกรรมประหลาด ที่ไดรอยรัดผูกพันผูหญิงกระโดกกระเดก 
และผูชายยโสเอาแตใจ เขาดวยกันอยางไมมีทางเลือก แมจะเร่ิมตนดวยความขัดแยง ทวา
ความรักบังเกิดขึ้นกลางใจ พายุรายจึงกลายเปนสายลมอบอุนที่โอบอุมดอกไมใหเบงบาน
งดงาม 
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บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการผลิตละครโทรทัศน ที่รับจางผลิต 1 เร่ือง คือ เร่ือง “ความทรงจําสีจาง” ซึ่งคาดวาจะ
ออกอากาศในป 2560 นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือรายการ “ความทรงจําสีจาง” 
วันที่ออกอากาศ  อยูระหวางดําเนินการผลิต 
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
เริ่มออกอากาศ             ในป 2560 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
เปนเร่ืองราวความรักระหวางพี่ชายกับนองสาวที่สุดแสนจะโรแมนติก ที่มีจุดเร่ิมตนมาจาก
ครอบครัวสามครอบครัวที่อยูหางไกลกันคนละมุมเมือง ไมเคยรูจักกันมากอน และมีฐานะทาง
สังคมที่แตกตางกัน แตเม่ือฟากําหนดใหพวกเขาเกิดมาคูกัน เร่ืองราวสับสนอลหมานมากมาย
จึงบังเกิดขึ้นตามมา...  

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 กลยุทธการแขงขัน 
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ดําเนินธุรกิจการบันเทิง เพื่อผลิตละครโทรทัศนที่มีคุณภาพใหกับ

สถานีโทรทัศนชองตางๆ อยางไรก็ตามกลุมลูกคาของบริษัทฯ ก็คือ ผูชมรายการ ดังนั้นบริษัทฯ จะตองแขงขันดานคุณภาพ
ของรายการกับผูจัดรายอื่นๆ 

 กลุมผูชมรายการเปาหมาย 
บริษัทฯ มุงเนนการผลิตละครโทรทัศนที่ใหผูคนทุกกลุมทุกสาขาอาชีพสามารถชมได และไดรับสาระและความ

บันเทิง โดยกลุมผูชมหลักจะเปนตามลักษณะเฉพาะของแตละประเภทละครโทรทัศน กลาวคือ 

รายการ กลุมผูชมเปาหมาย 

“บวงอธิฏฐาน” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

“บัลลังกดอกไม” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

“ความทรงจําสีจาง” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
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 การจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย 
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน ซึ่งจะตองมีการนําเสนอรูปแบบละครที่จะสรางแกทางสถานีและเม่ือ

ไดรับอนุมัติใหดําเนินการสรางไดแลวก็จะมีการทําสัญญาวาจางกับทางสถานีเปนรายเร่ืองและไดกําหนดใหสงมอบมวน
เทปท่ีเสร็จสมบรูณแลวแกสถานีเพื่อรอการออกอากาศตอไป 

 สภาพการแขงขัน 
ในปที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว สงผลใหอุตสาหกรรมโฆษณาไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม อยางไรก็ตามจากขอมูลในอดีตที่ผานมา พบวาส่ือโทรทัศนเปนส่ือที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงสุดเสมอ
มา เนื่องจากเปนส่ือที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดจํานวนมากและนําเสนอไดทั้งภาพและเสียงพรอมกัน 

ในสวนของสภาพการแขงขันดานการผลิตรายการทางโทรทัศน โดยเฉพาะละครโทรทัศนในปจจุบันมีการแขงขัน
กันมากขึ้น ทั้งผูจัดละครโทรทัศนและรายการโทรทัศนที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่มี
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหผูประกอบการโทรทัศนมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งการปรับเปล่ียนเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสถานีโทรทัศนเองดวย โดยที่ผานมาสถานีโทรทัศนแตละ
แหงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทัศนใหมหลายรายการเพ่ือเพิ่มกระแสความนิยมของ
ผูชมโทรทัศน  

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
ธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน ดําเนินงานโดย บจ.เวฟ ทีวี บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละครโทรทัศนที่มี

คุณภาพ โดยจะเปนละครแนวใดขึ้นอยูกับสภาวะตลาด บทภาพยนตรและการพิจารณาของสถานีโทรทัศนผูวาจาง ซึ่งจะมี
การทําสัญญาวาจางผลิตละครโทรทัศนเปนรายเร่ือง เม่ือผลิตเสร็จก็จะสงมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศตอไป  

ขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน สรุปไดดังนี้  
1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) 
2. ขั้นตอนการถายทํา / บันทึกเทป (Production) 
3. ขั้นตอนภายหลังการถายทํา (Post-production) 

 
1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production)   

ขั้นตอนการผลิตละครในแตละเร่ือง เร่ิมตนจากฝายผลิตทําการจัดหาบทประพันธ จากสํานักพิมพตางๆ มา
จัดทําเปนเร่ืองยอเพื่อนําเสนอใหกับทางสถานีเพื่อพิจารณา หรืออาจเปนการคิดโครงเร่ืองขึ้นมาเองจากการระดมความคิด
ของสมาชิก ซึ่งไดจากการชมภาพยนตร ซี่รียตางประเทศ หรือจากการฟงเพลง เปนตน และจะนําขอมูลตางๆ เหลานั้นมา
ประมวลผลสรางสรรคออกมาใหเปนโครงเร่ือง (Plot) เพื่อมาเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนําเสนอละครใหกับทางสถานีก็
เปนได และภายหลังจากที่สถานีไดอนุมัติใหจัดทําละครเร่ืองดังกลาวแลว ทางฝายผลิตก็จะดําเนินการจัดหาทีมผลิตละคร 
อันประกอบไปดวย คนเขียนบท ผูกํากับ โปรดิวเซอร ธุรกิจกองถาย ประสานงาน ฝายจัดหาสถานท่ี ศิลปกรรม ฝายดูแล
เส้ือผา และอื่นๆ หลังจากน้ันก็เปนการกําหนดตารางการดําเนินงานถายทําละครเพื่อจะไดวางแผนและวางตัวนักแสดงใน
ลําดับตอไป  
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2. ขั้นตอนการถายทํา / บันทึกเทป (Production) 

การถายทําละครแตละครเร่ือง จะวางแผนการถายทําโดยประมาณ 8 เดือน (ทั้งนี้เวลาการทํางานอาจจะ
มากกวาที่กําหนดไว เพราะอาจมีผลกระทบจากปจจัยดานอื่นๆ) ลักษณะการทํางานจะถายทําทุกอาทิตย ตามคิวที่ได
กําหนดโดยจะแบงเปน (วันจันทร วันอังคาร และวันพุธ) หรือ(วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย) สําหรับการ
เลือกคิวถายทําจะขึ้นอยูกับคิวของนักแสดงและทีมงานที่มีความเหมาะสมเปนหลัก  

3. ขั้นตอนภายหลังการถายทํา (Post-production) 

กระบวนการภายหลังการถายทําละคร (Post-production) เปนกระบวนการตัดตอเทปท่ีไดบันทึกการถาย
ทํารวมถึงการคัดเลือกภาพ การเพิ่มเสียง หรือเทคนิคพิเศษตางๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีทีมงานในการตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ัง
กอนสงเทปละครใหทางสถานีเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตอการออกอากาศ (สําหรับวันที่ออกอากาศทางสถานีจะแจง
ใหบริษัทฯ ทราบกอนลวงหนาเพื่อจะไดมีเวลาในการสงเทป) หากมีเนื้อละครสวนไหนท่ีไมเหมาะสมตอการออกอากาศ 
ทางสถานีสามารถสงกลับใหทางบริษัทฯ ดําเนินการแกไขได ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมพบปญหาดังกลาวเน่ืองจากบริษัทฯ 
มีนโยบายไมผลิตละครที่เขาขายตองหาม ทั้งนี้การทํางานจะเสร็จส้ินก็ตอเม่ือทางบริษัทฯ ไดจัดสงเทปท่ีสมบูรณที่พรอมให
ทางสถานีนําไปออกอากาศทางโทรทัศนตอไป  
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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 2559 กลุมบริษัทมีการจัดแสดงคอนเสิรต The Palace and The Originals และการจัดงานแถลงขาวตางๆ 
เชน งานเปดตัว Grand Opening และการจัดการประชุมผูถือหุน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ นําเสนอความบันเทิงใหกับกลุมผูบริโภค ซึ่งในปที่ผานมามีภาวะการ
แขงขันที่สูงอยางตอเนื่อง ทั้งในเร่ืองผูจัดคอนคอนเสิรต แนวทางและรูปแบบของคอนเสิรต การจัดหาศิลปน และการสรรหา
และการจองพื้นที่แสดงคอนเสิรต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญหลักในการจัดงานแสดงคอนเสิรต ซึ่งส่ิงเหลานี้สงผลกระทบตอตนทุน
ในการบริหารและการผลิต  

บริษัทไดตระหนักถึงภาวะการแขงขันดังกลาว จึงไดกําหนดเปาหมายเพื่อจะครอบครองสวนแบงทางการตลาดใน
ธุรกิจดังกลาวใหเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดงานแสดงคอนเสิรตที่มีคุณภาพและสรางคุณคาประสบการณพิเศษใหกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2559 เนื่องดวยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตามที่สํานักพระราชวังออกแถลงการณในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลไดประกาศการไวทุกขทั่วประเทศ 30 วัน 
โดยภาครัฐ หนวยงานราชการ จะยังคงไวทุกขตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป โดยในชวงเวลา 15-30 วันแรก งานมหรสพ     
งานแสดง รายการกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมร่ืนเริงทุกชนิด ไดรับการขอความรวมมือใหงดเวนหรือเล่ือนกําหนดการแสดง
ออกไปกอน จึงเปนผลใหผูจัดคอนเสิรตทั้งหมดที่มีกําหนดการในชวงเวลาดังกลาวไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559 ไดประกาศ
เล่ือนการจัดงานเพื่อเปนการถวายอาลัย โดยผูจัดคอนเสิรตที่ไมสามารถหากําหนดการ คิวงานของศิลปนไดใหมจะ
ประกาศยกเลิกการแสดงหรือเล่ือนการแสดงออกไปอยางไมมีกําหนด และนอกจากนี้ในสวนของลูกคากลุมธุรกิจ เจาของ
ผลิตภัณฑ บริษัทหางราน ไดมีนโยบายงดกิจกรรมร่ืนเริง งานบันเทิง ในระยะน้ีดวยเชนเดียวกัน 
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 กลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทมุงเนนการผลิตคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม โดยมีกลุมเปาหมาย 2 กลุมใหญ คือ  

(2) กลุมผูสนับสนุน (Sponsor) และ 

(3) 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 
หรือกลุมคนทํางานทั้งชายและหญิงอายุ 20 ปขึ้นไป ซึ่งมีศักยภาพในการซ้ือสินคาและบริการ และดวยคุณภาพของทีมงาน
และศิลปน 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 ดังนั้นผูประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตงานท่ีมีคุณภาพ มี
แนวคิดสรางสรรค และมีความคลองตัวในการปรับกลยุทธไดทันทวงทีจะสามารถครองสวนแบงตลาดไดม่ันคงกวา 

 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

การจัดหาใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

องคประกอบสําคัญในการผลิตคอนเสิรต คือ 

1) ศิลปนและบุคลากร 

2) ตนทุนการผลิต 

ในสวนของตนทุนการผลิตของกลุมบริษัท คาใชจายหลักคือ คาเชาสถานท่ี คาจาง คาตัวศิลปน ซึ่งทางกลุมบริษัท 
ไดทําสัญญาอยางถูกตอง ไดแก คาตัวศิลปน คาจาง คาลิขสิทธิ์เพลง 
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2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช่ือสถาบันสอนภาษา    

Wall Street English (“WSE”)   

ดําเนินงานภายใต บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (“บริษัทฯ”) 
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ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทผูดําเนินกิจการและใหบริการดานการสอน

ภาษาอังกฤษและเปนสถาบันที่ใหบริการสําหรับผูใหญ (Adult Learner) ภายใตชื่อวา วอลลสตรีทอิงลิช (Wall Street 
English) ซึ่งผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการดังกลาวเปนการดําเนินการภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัท Pearson Education 
Limited ซึ่งเปนบริษัทผูประกอบกิจการและจดทะเบียนของประเทศอังกฤษ และเปนผูนําทางธุรกิจดานการศึกษารายใหญ
ที่สุดของโลก นอกจากนี้บริษัทฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ยังเปนผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ัง
โรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

ในระดับของสากลวอลลสตรีทอิงลิช (Wall Street English) เปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ
มากกวา 44 ป และมีสาขามากกวา 450 แหง ใน 29 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนไมตํ่ากวา 4 ลานคน สําหรับประเทศไทย 
บริษัทฯ เปนผูประกอบการเพียงรายเดียวท่ีไดรับลิขสิทธิ์จาก บริษัท Pearson Education Limited เพื่อใหประกอบกิจการ
ในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดดําเนินกิจการในประเทศไทยมากวา 10 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2546 มีนักเรียน
ผานการเรียนแลวทั้งส้ินกวา 47,000 คน และจํานวนนักเรียนในป พ.ศ. 2559  มีจํานวนกวา 11,000 คน ปจจุบันบริษัทฯ มี
สาขาเปดใหบริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 9 สาขา เพื่อรองรับการใหบริการใหครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และอีกจํานวน 2 สาขา ในสวนภูมิภาคท่ีจังหวัดเชียงใหม คือ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม และจังหวัด
ระยอง คือ สาขาอิสเทอรนซีบอรด ทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทั้งส้ิน 11 สาขา 

หลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชเปนหลักสูตรมาตรฐานที่ใชเหมือนกันในทุกประเทศทั่วโลก โดย
หลักสูตรดังกลาวไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือเปนภาษาตางชาติ โดย
เนื้อหาหลักสูตรจะแบงออกเปนระดับตางๆ มีจํานวนทั้งหมด 20 ระดับ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาไปตาม                
พื้นฐานความรูของผูเรียนแตละคน ลักษณะของระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีความ
เปนเอกลักษณ กลาวคือ วิธีการเรียนเปนแบบผสมผสาน (Blended Method) ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษได
อยางรวดเร็วและเปนธรรมชาติ อีกทั้งยังทําใหผูเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางม่ันใจ และเพื่อตอบสนองตอกลุม
ลูกคาที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ ทางบริษัท ฯ จึงจัดใหมีหลักสูตรพิเศษ (VIP Course) สําหรับกลุมลูกคาที่ตองการเรียน
ภาษาอังกฤษใหไดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด โดยผานกระบวนการเรียนแบบหนึ่งตอหนึ่งกับอาจารยชาวตางชาติ ทั้งนี้เพื่อให
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนไปไดอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 

เพื่อยืนยันในมาตรฐานการศึกษาท่ีอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ฯ หรือโรงเรียนสอนภาษา
วอลลสตรีทอิงลิชไดเขาสูการรับรองในดานการประกันคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการต้ังแตป 2556 โดยสาขาแรกที่เขาผานการตรวจและ
รับรองการประกันคุณภาพในระดับดีมาก คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช สาขาแฟช่ัน ไอสแลนด โดยไดรับการ
ตรวจและรับรองในป 2556 สาขาตอมา คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช สาขาเมกา บางนา ซึ่งผานการตรวจและ
รับรองการประกันคุณภาพในระดับดีมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้ โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีความมุงม่ันที่จะ
ดําเนินการใหทุกสาขาที่มีอยูเขาสูกระบวนการประกันคุณภาพ และผานการรับรองตามนโยบายและขอกําหนดของ
กฎหมายท่ีควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการตอไป เพื่อใหนักเรียนและผูบริโภคมีความม่ันใจวา โรงเรียนสอนภาษา       
วอลลสตรีทอิงลิชมีมาตรฐานท้ังในดานของสินคาและการใหบริการในระดับดีมาก 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ภาพรวมของตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากภาษาอังกฤษ

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

โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชซึ่งไดเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ปและมีการขยายสาขา
อยางตอเนื่อง ประกอบกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชเปนที่รูจักและยอมรับกันโดยท่ัวไปวา มีความ
แตกตางและเปนเอกลักษณเฉพาะ อีกทั้งยังเปนหลักสูตรที่ผานการรับรองของ CEFR (Common European Framework 
of Reference) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจประเทศอังกฤษ จึงสงผลใหโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีศักยภาพใน
การแขงขันไดเปนอยางดี  
 

 กลุมเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีต้ังแตกลุมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 

 กลยุทธในการแขงขัน 
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขง

ธุรกิจรายใหมสามารถเขามาแขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรท่ีมีประสบการณและ
ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด มีสถานท่ีต้ังในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางทีมขายใหแข็งแกรงและมี
คุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังทํา
การตลาดท่ีนาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมให
ความสําคัญกับกลุมลูกคาเกาอยางตอเนื่อง ดวยเคมเปญท่ีตอบสนองตอกลุมเปาหมายเพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีก
ดวย     
 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย  
เพื่อใหชื่อเสียงของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชในดานของการเปนผูนําในการมีนวัตกรรมท่ีทันสมัย ใน

ป 2559 บริษัท Pearson Education Limited ลงทุนกวา 500 ลานบาท เพื่อพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษใหกับโรงเรียน
สอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชภายใตการปรับปรุงในชื่อ NSE (New Student Experience) โดยประเทศไทยเปนประเทศที่
สาม ถัดจากประเทศจีน และประเทศฝร่ังเศส ที่มีการนําบทเรียนปรับปรุงใหมมาใช โดย บริษัทฯ ไดเปดตัวบทเรียนแก
นักเรียนปจจุบัน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และเปดตัวบทเรียนสูสาธารณะในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 บทเรียน 
Interactive พัฒนาจากบทเรียนตนฉบับที่ไดรับการรองรับจากมหาวิทยาเคมบริดจ 

บทเรียนปรับปรุงใหมไดออกแบบเพื่อเรงความเร็วใหกับการเรียนภาษาของผูเรียนและทําใหประสบการณการ
เรียนภาษาอังกฤษของผูใชงานบทเรียนใหมใหดีย่ิงขึ้นดวยบทเรียนสไตลภาพยนตรฮอลลีวูด โดยเน้ือหาต้ังอยูบนเกณฑ 
GSE (Global Scale of English) ซึ่งพัฒนาตอจากเกณฑที่ไดรับการยอมรับจากสากลอยาง CEFR โดย Pearson 
Education Limited 
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 แผนการตลาดโดยรวม 
ตลอดระยะเวลา 13 ป โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชยังคงเปนผูนําทางการตลาด และครองสวนแบงทาง

การตลาดเปนอันดับ 1 (จากผลการสํารวจของ Envirosell (Thailand) ) ในทุกๆ กลุมลูกคา เรายังคงเดินหนาที่จะตอกยํ้า
ความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ และแนะแนวทางใหนักเรียนและผูสนใจเขาใจวา หากมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษแลวจะชวยเปดโอกาสตางๆ ใหกับชีวิตมากขึ้น อีกทั้งคุณภาพของหลักสูตรก็ยังเปนที่ยอมรับและเห็นผลได
จริงในปจจุบัน การส่ือสารที่รวดเร็ว และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหเราจําเปนจะตองปรับกลยุทธตางๆ 
ใหทัน และเขาใจกลุมเปาหมายในวัยตางๆ ใหมากขึ้น 

ป 2559 โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมุงเนนการทําการตลาดผานชองทางออนไลนมากขึ้น การเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีรวดเร็วและใหขอมูลที่ตรงประเด็น ฉับไว พรอมเสริมแทรกความรูผานส่ือออนไลนตางๆ ชวยให
กลุมเปาหมายเขาถึงและส่ือสารใกลชิดกันมากขึ้น อีกทั้งการประชาสัมพันธผานบูธประชาสัมพันธก็ยังเปนอีกชองทางท่ี
ชวยใหกลุมเปาหมายสามารถสอบถามขอมูลและไดปรึกษาพูดคุยกับเราไดอยางใกลชิด 
 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
หลักสูตรการเรียนการสอนและรูปแบบการใหบริการของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชเปนการดําเนินกิจการ

ภายใตลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนหลักสูตรที่ไดถูกพัฒนาและกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ โดยแตละสาขาท่ีมีในปจจุบันสามารถรองรับ
และใหบริการแกนักเรียนไดถึง 1,500 - 2,000 คนตอสาขา สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวกับกระบวนการการเรียน      
การสอนเปนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.4 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตช่ือรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” 
ดําเนินงานภายใต บจ.เจฟเฟอร เรสโตรองต (“บริษัทฯ”)    

 

 
 
 



รายงานประจําป 2559   
 

35 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด ดําเนินธุรกิจภายใตเคร่ืองหมายการคา “Jeffer” เปนรานอาหารตะวันตก 

ประเภทสเต็กแอนดซีฟูดที่มีความหลากหลายของเมนูใหเลือกสรร ในรูปแบบราน American inspire รสชาติถูกปากคนไทย 
สงตอความสุขสนุกสนานดวยเมนูอาหาร อาทิเชน สเต็กเน้ือ หมู ไก ปลา ซีฟูด ซุป และสลัดตางๆ ที่ปรุงสดใหมโดยเชฟท่ี
ผานการอบรมดานการปรุงอาหารมาเปนอยางดี Jeffer สรางความแตกตางและจุดขายใหกับบริษัทฯ โดยใหลูกคาสามารถ
เลือกจับคูเมนูเนื้อสเต็กตางๆ ไดเองทุกรายการขึ้นอยูกับความชอบ เสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงที่ใหลูกคาไดเลือกเองเพ่ือเพิ่ม
ความอรอยใหกับเมนูสเต็กของลูกคา เชน เฟรนชฟรายส มันบด ขาวผัด หรือจะเปนสมตําก็ทานคูกับเมนูสเต็กของเจฟเฟอร
รสชาติเขากันไดเปนอยางดี 

เจฟเฟอร เปนรานอาหารท่ีเนนบรรยากาศภายในรานดูสบายๆ เพื่อใหลูกคารูสึกไดถึงความเปนกันเอง และเหมาะ
กับทุกโอกาสไมวาจะเปนการสังสรรค พบปะพูดคุยในกลุมเพื่อน หรือ กลุมคนทํางานท่ีมีเวลานอย โดยเฉพาะชวงพัก
กลางวัน ที่ตองการเวลาการรับประทานในรานอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ก็พรอมดวยการบริการที่รวดเร็วของทางราน ปจจุบัน  
เจฟเฟอรสาขาวิคตอร่ี คอนเนอร อนุสาวรียชัยสมรภูมิ และเมเจอร ฮอลลีวูด รามคําแหง ไดเปดใหบริการมุม Jeffer Café 
ขายเครื่องด่ืมประเภท กาแฟ รอนเย็นปน ชาเขียว และ ช็อกโกแลต รวมถึงเมนูเคกและเบเกอรี่ตาง ๆ สําหรับลูกคาที่
ตองการนัดพบหรือนั่งทํางาน Jeffer café  ยังมี Wifi ใหบริการฟรีอีกดวย 

ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจฟเฟอรมีจํานวนสาขาท้ังหมด 80 สาขา กระจายอยูทั่วประเทศ โดยแบงเปน 
เขตกรุงเทพ 36 สาขา และตางจังหวัด 44 สาขา ซึ่งกระจายอยูตามศูนยการคาช้ันนํา ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองหลักในเขต
ตางจังหวัด เนนตามแหลงธุรกิจ โรงเรียน และชุมชน 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 และการใหบริการ เปนตน ซึ่งเปนบทพิสูจนถึงความแข็งแกรงและเปนที่จดจําในตราสัญลักษณ “เจฟเฟอร” 
ไดเปนอยางดี โดยบริษัทฯ ไดวางแผนการตลาดท้ังส่ือโฆษณาและการตลาดผานชองทางอื่น เชน social media เพื่อให        
แบรนดเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากย่ิงขึ้นและเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหกับบริษัทฯ 

- การกาํหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินคาโดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก เพื่อใหผูบริโภคทุกกลุม ทุกวัย และทุก

สาขาอาชีพไดมีโอกาสทานสเต็กที่มีคุณภาพ ในรานท่ีสะดวกสบาย ในราคาที่ยอมเยาว สมเหตุสมผล 
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- การขยายสาขา 
บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาอยางตอเนื่องตลอดมา โดยคํานึงถึงเร่ืองการลงทุนและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในแตละสาขา พิจารณาจากทําเลท่ีต้ังที่ดีและเหมาะสม ความหนาแนนของประชากร และกลุมลูกคาเปาหมายเปน
สําคัญ ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อครอบครองสวนแบงทางการตลาดใหมากขึ้น 

- การจัดโปรโมช่ัน 
ความคุมคาจะกลายมาเปนปจจัยสําคัญท่ีลูกคาใหน้ําหนักในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร 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 2559 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาท่ีมากถึง 80 สาขาท่ัวประเทศ โดยกระจายอยูใน

หางสรรพสินคาช้ันนําทั่วกรุงเทพ และหัวเมืองใหญ ตามตางจังหวัด รวมถึงแหลงธุรกิจ ชุมชน และศูนยการศึกษาตางๆ 
โดยบริษัทฯ ยังคงดําเนินกลยุทธ ในการขยายสาขาเพ่ิมทั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง เพ่ือเพิ่มสวน

แบงทางการตลาดใหมากขึ้น โดยมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีกไมตํ่ากวา 6 สาขาในป 2560  
 

 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 กลาวคือ ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารจะหันมาเนนเมนูอาหารที่หลากหลายและราคาประหยัดกวา
เม่ือเทียบกับการทําอาหารรับประทานเองที่บาน บริษัทฯ เองไดเนนความหลากหลายของเมนู ความรวดเร็วของการ
ใหบริการ การต้ังราคาอาหารท่ีสมเหตุสมผล การขยายสาขาเพ่ิมโดยใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ัง ท่ีตองเปนแหลงชุมชน
หรือศูนยกลางธุรกิจ 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 และมีผูเขาชมถึง     
8 ลานคน ซึ่งสรางภาพลักษณที่ดีและชวยสงเสริมการทองเที่ยวตอประเทศไทย รวมถึงการสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย 
ในงาน International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี จนกลายเปนพาวิลเล่ียนยอดนิยมจากท่ัวโลก     
จนไดรับรางวัลในระดับโลกมากมาย 

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 2559 อยูในภาวะลดลง ซึ่งธุรกิจอีเวนทก็เชนเดียวกัน อีเวนทเปนธุรกิจที่มี
ความผันผวนมากในสภาวะตางๆ ทั้งในเร่ืองของการเมือง เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณความสูญเสียของ
คนไทย มูลคาตลาดของธุรกิจอีเวนทโดยรวมอยูที่ 1.18 หม่ืนลานบาท ลดลงจากป 2557 ดวยปจจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ทั้งนี้เช่ือวาในปหนา ทั้งในเร่ืองของนโยบาย และโครงการของทางภาครัฐตางๆ จะสงผลใหภาพรวมของภาคเอกชน 
และองคกรตางๆ เดินหนาใชงบประมาณจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุนยอดขายมากขึ้น ในสวนของภาพรวมของ
ธุรกิจอีเวนทป 2560 เช่ือวาอยูในภาวะทรงตัว เนื่องจากประชาชนและนักการตลาดยังมีสภาพความออนไหว จาก
เหตุการณสูญเสียที่เกิดขึ้นไปอีกระยะหน่ึง 
 

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาในสวนของภาคเอกชน ทั้งประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงแบรนดระดับโลกอีก

ดวย โดยสัดสวนของลูกคาจะแบงเปนภาครัฐ 20 % และภาคเอกชน 80% ครอบคลุมงานดานการตลาดในทุกมิติ รวมถึง
ชวยเช่ือมโยงลูกคาทั้งจากประเทศไทยและตางประเทศเขาสูตลาดอาเซียน 
 

 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
ดวยรากฐานของ Creative Business การคิดคนสรางสรรคอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความแตกตางกับธุรกิจรายอื่น 

โดยเฉพาะหัวใจสําคัญในเร่ืองการใชงานวิจัยมาชวยตอบโจทยงานใหมีความแมนยําย่ิงขึ้น ชวยใหตอบสนองความตองการ
ที่แทจริงของกลุมเปาหมายของลูกคาแตละราย โดยมีการทําประชาสัมพันธอยางตอเนื่องไปสูกลุมเปาหมาย ทั้งส่ือมวลชน 
และกลุมลูกคา เพื่อสรางความม่ันใจอยางตอเนื่อง และนําไปสูการเปดโอกาสขยายตลาดใหมๆ ไดมากขึ้นอีกดวย 
 

 สภาพการแขงขัน  
การแขงขันในตลาดอีเวนท ถือวามีผูแขงขันเปนจํานวนมาก มีการเกิดใหมของธุรกิจอยางรวดเร็ว จึงเปนปจจัยที่เปด

โอกาสใหมีผูเลนหลายรายกาวเขามาในธุรกิจ และกระโดดเขามาในพื้นที่ตลาดน้ีเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามผูเลน
สวนใหญจะเปนผูเลนสเกลขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง รวมถึงมีลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการทางธุรกิจที่โฟกัส
อยางใดอยางหนึ่งเฉพาะทาง ซึ่งไมไดครอบคลุมและครบวงจรของกลุม Creative Business ซึ่งเม่ือเทียบกับผูเลนที่เปน
ลักษณะองคกรใหญและใหบริการทางธุรกิจที่ครบวงจรน้ัน ถือวามีจํานวนนอยราย และเปนความทาทายคอนขางสูงที่      
ผูเลนหนาใหมจะแจงเกิดได อยางไรก็ตาม ในภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ทรงตัว ก็จะตองมีการปรับและวางกลยุทธของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหทันกับภาวะตลาด 
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
ดวยการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ โดยมีฝาย 

Innovation Research & Development เพื่อตอบสนองงานดานอีเวนทและงานดานส่ือสารการตลาด ทําใหงานของ  
บริษัทฯ มีความแตกตางและสามารถสรางงานในรูปแบบใหมไดเสมอ 
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ในป 2559 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการจัด
แสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม  ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อ
สถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใตชื่อรานอาหารสเต็ก 
“Jeffer Steak & Seafood”  และธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต
ชื่อ “Index” โดยมีปจจัยความเส่ียงของบริษัทในป 2559 ที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
1. ความเส่ียงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญากูยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ 

หรือการเขาซ้ือกิจการอื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลงเงินทุนระยะยาวลวงหนาและกระจายแหลงที่มาของเงินทุนใหมีความหลากหลาย 
อยางไรก็ตาม ธุรกิจในกลุมบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจที่ดีและมีสภาพคลองสูง ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัทมีการดํารงฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรงเพื่อที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงิน และกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวดวยดี
เสมอมา  

โดยในป 2559 บริษัทไดมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป(General Mandate) จํานวนไมเกิน 97.20 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมทุกรายตามสัดสวนการถือหุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 
3.50 บาท และบริษัทไดจําหนายหุนของบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (TSE) จํานวน 181.50 ลานหุน คิดเปน 
10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE และภายหลังจากการจําหนายหุนของ TSE ดังกลาว
แลว สงผลใหบริษัทมีการถือหุนใน TSE คงเหลือ คิดเปน 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ 
TSE ทั้งนี้ บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการทําธุรกรรมดังกลาวไปชําระหน้ีเงินกูยืมบางสวน ขยายธุรกิจ และเปนเงินทุนหมุนเวียน 
โดยบริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนในระยะยาวเพิ่มเติม กลาวคือ  ชวยสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัท เนื่องจาก
ภาระหนี้และดอกเบี้ยจายที่ลดลง ชวยสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนและมูลคาเพิ่มจากการขยายธุรกิจหลักของกลุม
บริษัท และชวยสงเสริมใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต       

3. ปจจัยความเสี่ยง 
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2. ความเส่ียงจากการแขงขันในธุรกิจ                           
2.1 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
การแขงขันในธุรกิจอีเวนท 
ภาพรวมกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจอีเวนทในประเทศไทย ในป 2559 นั้น ยังคงทรงตัวเน่ืองจากมีหลายปจจัยที่เกิดขึ้น 

รวมถึงปจจัยเก่ียวกับความสูญเสียคร้ังใหญของประชาชนชาวไทย ซึ่งมีเหตุใหมีการเล่ือนการจัดงานออกไป จากปลายป 2559 
โดยเฉพาะกับงานอีเวนทประเภทบันเทิงที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด  ทําใหตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบออกไปตามความ
เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับอารมณ และความรูสึกของผูบริโภคที่ยังอยูในสภาวะโศกเศรา รวมถึงการกาวสูยุคดิจิตอล ทําให
งบการตลาดในปจจุบัน มีทางเลือกมากย่ิงขึ้น เม็ดเงินหรืองบประมาณของการตลาด แบงสันปนสวนออกเปนกลุมตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานออนไลน และดวยความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจ และสถานการณทางการเมืองในประเทศไทย ยัง
นับวาเปนปจจัยที่สําคัญ ที่สงผลกระทบตอธุรกิจหลากหลายประเภท จึงทําใหในหลายๆ องคกรตางตองปรับตัว และหา
ชองทางการสรางโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ  

เนื่องดวยธุรกิจอีเวนทเปนธุรกิจที่มีหลายปจจัยหลักเปนตัวกําหนด ทั้งเร่ืองเหตุการณการเมือง หรือแมแตดังที่กลาวไป
เร่ืองของเหตุการณการสูญเสียอยางใหญหลวงของคนไทย ทั้งนี้กลุมบริษัทไดมีการวางแผน และปรับตัวทั้งในเร่ืองของธุรกิจ 
และกําลังคนอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และสถานการณตางๆ โดยไดขยายธุรกิจออกสูตางประเทศ 
ดวยการวางรากฐานโมเดลทางธุรกิจ เพื่อกระจายความม่ันคงทางรายได และเสริมความแกรงของตลาดในประเทศไทย และ
ตางประเทศใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจของอาเซียน ที่กลุมบริษัทไดใหน้ําหนัก และไดวางกลยุทธการขยายตลาด
ออกสูตางประเทศมานานกวา 4 ป 

 
2.2 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม   
สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการ

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

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

 
2.4 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน           
เนื่องจากกลุมบริษัทรับจางผลิตละครใหกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตเพียงรายเดียว ดังนั้น

กลุมบริษัท จึงตองพิจารณาอยางละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูชม 
นําเสนอใหกับผูวาจางพิจารณา เพื่อใหแนใจวาบทประพันธเร่ืองนั้น ๆจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ    

ธุรกิจทางดานทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น และแตละสถานีโทรทัศนก็มีความ
ตองการที่จะผลิตละครเพิ่มมากขึ้นดวย จึงเปนเหตุใหบุคลากรดานการผลิตละครไมเพียงพอตอการทํางาน ซึ่งทางกลุมบริษัทได
คํานึงถึงเร่ืองนี้ จึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการในการวาจางบุคลากร จากเดิมที่สวนใหญจะเปนการวาจางในรูปแบบ ฟรีแลนซ 
ใหมาเปนการวาจางในรูปแบบรับเงินคาจางประจํา โดยการทําสัญญาวาจางแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาในเร่ืองการหยุดชะงักในการดําเนินงาน  

 
2.5 ธุรกิจการจัดแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรมตางๆ 
ปจจุบันมีผูจัดคอนเสิรต (Promoter) ที่มีจํานวนมากขึ้นอยูในตลาดการจัดงานแสดงคอนเสิรตและการจัดกิจกรรม 

ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอการจัดหาและจองสถานท่ีที่เหมาะสม เพื่อใชในการจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ ที่มีรูปแบบ
ใกลเคียงกัน และมีกลุมเปาหมายตรงกันหรือใกลเคียงกันกับคูแขงขันรายอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกชมของ
ผูบริโภคภายใตงบประมาณที่จํากัดได  

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพิ่มการตรวจสอบขอมูลขาวสารใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ เพื่อเปนขอมูลประกอบ
สําหรับการวางแผนจัดงานลวงหนา  รวมทั้งยังไดมีการปรับรูปแบบและชวงเวลาในการจัดคอนเสิรตใหมีความแตกตาง รวมถึง
การเพิ่มมูลคาดวยการสรางคุณคาเฉพาะและเปนเอกลักษณในตัวงานท่ีจัดแตละงานเพื่อเพิ่มความคุมคาตอผูชม สรางสรรค
ประโยชนตอองคกร พันธมิตรทางธุรกิจและผูสนับสนุนคอนเสิรต 
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3. ความเส่ียงจากการจัดหาสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ 
การจัดหาสถานท่ีต้ังที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานท่ีเชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัย

หลักของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเส่ียงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชา
พื้นที่นั้นๆ ไดหรือหากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย
เปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือ
ผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได รวมทั้งกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจ
โดยการเปดสาขาเพ่ิมขึ้นทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังน้ันกลุมบริษัทจึงมีอํานาจตอรองกับหางสรรพสินคา
และ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะยาวได
ในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย 
 
4. ความเส่ียงดานการขาดแคลนบุคลากร  

บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสรางความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของกลุมบริษัท ดังนั้นที่ผานมากลุมบริษัทได
ใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงในดานนี้อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหบุคลากรมีความรักและความผูกผันกับองคกร 
การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจทางธุรกิจมากย่ิงขึ้น มีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจํา นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังใหความสําคัญตอการให
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน คารักษาพยาบาล การทําประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ เปนตน 
 
5. ความเส่ียงจากผลกระทบของความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณรายแรง

ซึ่งสงผลกระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ 
รายได และผลกําไรของกลุมบริษัท ลวนตองอาศัยภาคการใชจายของผูบริโภค ซึ่งอาจไดรับผลกระทบดานลบจาก

ปจจัยภายนอกหลายๆ ปจจยัที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมบริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมสงบทางการเมือง 
หรือจากภัยธรรมชาติ (เชน น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน) เปนตน และถึงแมวาปจจัยความเส่ียงตางๆ ดังกลาวเปนความเส่ียงที่
ผูประกอบธุรกิจทุกๆ รายตองเผชิญ แตบริษัทก็ไดจัดทํามาตรการบริหารความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบดานลบตอการดําเนิน
ธุรกิจและผลประกอบการของกลุมบริษัทจากเหตุการณที่ไมคาดคิดและไมสามารถควบคุมได เชน การทําประกันทรัพยสินที่
ครอบคลุมถึงภัยตางๆ เชน อัคคีภัยและวาตุภัย เปนตน 
 
6. ความเส่ียงจากการไมสามารถดําเนนิธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดของ 

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 
ทุนชําระแลว 421.20 ลานบาท 

จํานวนและชนิดของหุน หุนสามัญ จํานวน 421.20 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. บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด  ผลิตและจัดจําหนายรายการทาง

โทรทัศน  

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน 

หุนสามัญ 5,000,000 10 

2. บ ริษั ท  เ ว ฟ  ฟู ด  ก รุ ป 
จํากัด 
 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุน
ทางธุรกิจโดยการเปล่ียนช่ือบริษัทจาก
บริษัท เวฟ ทีวี แอนด มูฟวี่ สตูดิโอส จํากัด 
และเปล่ียนวัตถุประสงคของบริษัทเปนการ
ลงทุน เพื่อความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ   

หุนสามัญ 500,000 10 

3. บริษัท  เวฟ  เอ็ดดูเคช่ัน 
กรุป จํากัด 
 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุน
ทางธุรกิจโดยการเปล่ียนช่ือบริษัทจาก
บริษัท  ซีวี ดี  ออแกไนเซอร  จํากัด  และ
เปล่ียนวัตถุประสงคของบริษัทเปนการ
ลงทุน เพื่อความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ 

หุนสามัญ 100,000 10 

4. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดาน
การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

หุนสามัญ 172,000,000 1 

5. บริษัท  เ วฟ  พิค เจอร ส 
จํากัด 

หยุดดําเนินงานช่ัวคราว หุนสามัญ 1,000,000 100 

2.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
1. บริษัท เจฟเฟอร          

เรสโตรองต จํากัด 
 จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณที่

ใชในการผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 ประกอบกิจการรานอาหาร จําหนาย
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ 

10,049,000 
49,000 

10 
10 

3.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด 
1. บ ริ ษั ท  เ อ็ ฟ ฟ เ ชี ย น ท   

อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด 
โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทํา
การฝ กสอนและอบรมทางด านวิ ช า
ภาษาอังกฤษ  
 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ 

630,000 
1,026,600 

10 
10 



รายงานประจําป 2559   
 

49 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 
  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 

ตราไวหุนละ 
(บาท) 

4.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท อีเวนท โซลูชั่นส 

จํากัด 
ใหบริการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเลนในงาน
บันเทิง 

หุนสามัญ 330,000 100 

2. บริษัท เทรเบียง จํากัด ใหบริการรับตกแตงสถานที่ และใหบริการ
อุปกรณในงานสังสรรคและงานพิธีกรรม 

หุนสามัญ 75,000 100 

3. บ ริษั ท  ไ อ  ซี  วี  เ อ็ ก ซ 
จํากัด 

ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด หุนสามัญ 99,000 100 

4. บริษัท อินสปาย อิมเมจ 
จํากัด 

ใหบริการจัดทํา ติดต้ังและร้ือถอนแผนปาย
โฆษณา 

หุนสามัญ 60,000 100 

5. บริษัท บลูมีเดีย             
คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด 

ใหบริการออกแบบ  ผลิตและจําหนาย
ส่ิงพิมพและส่ือตางๆ 

หุนสามัญ 50,000 100 

6. บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) 
จํากัด 

ใหบริการอุปกรณแสง  สี  เ สียงในงาน
บันเทิง 

หุนสามัญ 408,910 100 

7. บริษัท เอ็นไวโรเซล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

จัดสัมมนา ใหบริการที่ปรึกษา ใหบริการ
ขอมูลวิจัย วิเคราะหและสํารวจขอมูลทาง
สถิติ  

หุนสามัญ 80,000 100 

8. บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด ผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน และ
ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  

หุนสามัญ 50,000 100 

9. บริษัท อินเด็กซ แอนด วี 
จํากัด 

ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  หุนสามัญ 120,000 70 

10 บริษัท  อินเด็กซ  แอนด 
เอ็ม จํากัด 

ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  หุนสามัญ 300,000 100 

11 บริษัท ไอธิ้งแอ็ด จํากัด ใหบริการและรับออกแบบงานดานโฆษณา
และประชาสัมพันธ 

หุนสามัญ 50,000 25 
 

12. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
ออนไลน จํากัด 

ใหคําปรึกษาและรับออกแบบจัดสรางและ
ปรับปรุง Website/Flash Media 

หุนสามัญ 132,000 100 

5.บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บริษัท ไทย โซลาร        

เอ็นเนอรย่ี จํากัด 
(มหาชน) 

ประกอบกิจการดานการผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อจําหนายให
ภาครัฐและเอกชน  
 
 
 

หุนสามัญ 1,815,000,000 1 
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ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 
  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 

ตราไวหุนละ 
(บาท) 

6.บริษัทรวมทีถื่อหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครเีอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท  แม็กซ  ครีเอทีฟ 

จํากัด 
ใหบริการที่ปรึกษา บริหารจัดการดานการ
ปรับภาพลักษณและการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร   

หุนสามัญ 50,000 100 

2. บริษัท แฮปปโอ จํากัด 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. บริษัท ทาวน แบรนดด้ิง 
จํากัด 

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 
 
ช่ือ 1. บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด 
สํานักงานใหญ อาคารกมลสุโกศล เลขท่ี 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท (02) 660 – 3000 
ช่ือ 2. บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด 

11/58 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50 (พุฒเชื้อแกว) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท (02) 150 – 7104 - 5  โทรสาร (02) 150 – 7106 

สํานักงานใหญ 
 
ช่ือ 3. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 4. บริษัท อีเวนท โซลูชั่นส จํากัด 
 5. บริษัท เทรเบียง จํากัด 6. บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด 
 7. บริษัท บลูมีเดีย คอมมิว นิเคช่ันส จํากัด 8. บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด 
 9. บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด 10. บริษัท ไอธิ้งแอ็ด จํากัด 
 11. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน จํากัด 12. บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด 
 13. บริษัท ทาวน แบรนดด้ิง จํากัด 14. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี103 มาโก 
 15. กิจการรวมคา ไอ ดี ทู 16. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี63 
 17. กิจการรวมคา อินเด็กซ ซิต้ีนีออน  
สํานักงานใหญ 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913  
ช่ือ 18. บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จํากัด 19. บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด 
สํานักงานใหญ 957/28-30 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท (02) 713 – 0312-5  โทรสาร (02) 713 – 3331  
ช่ือ 20. บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด 

87 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท (02) 717 – 8900  โทรสาร (02) 717 – 7866 

สํานักงานใหญ 
 
ช่ือ 21. บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด 

999, 999/9 หมูที่ 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท (02) 951 – 0101  โทรสาร (02) 965 – 9679-80 

สํานักงานใหญ 
 
ช่ือ 22. บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

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

สํานักงานใหญ 
 
ช่ือ 23. บริษัท แฮปปโอ จํากัด 

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

สํานักงานใหญ 
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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 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 

 
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 
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5.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวของบริษัท  
ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ทุนจดทะเบียน   : 421.20 ลานบาท    แบงเปนหุนสามัญ 421.20 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและชําระแลว  : 421.20 ลานบาท    แบงเปนหุนสามัญ 421.20 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 
5.2 ผูถือหุน  

รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนคร้ังลาสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

 
รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทัง้หมด 

1. กลุมครอบครัวมาลีนนท 
1.1 นางสาวแคทลีน  มาลีนนท 
1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 
1.3 นางสาวปริศนา  มาลีนนท 
1.4 นางสาวปยวดี  มาลีนนท 

175,126,924 
105,106,924 
58,250,000 
6,910,000 
4,860,000 

41.58 
24.95 
13.83 
1.64 
1.15 

2. นายณัฐพล  จุฬางกูร 22,946,900 5.45 
3. นายพงศกร  บุญวรเมธี 22,358,650 5.31 
4. นางสาวณัฐวรรณ  ปยะมหาโชติ 16,377,400 3.89 
5. นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 3.70 
6. นายพินัย  จีนาพันธุ 14,394,000 3.42 
7. นางสุวิมล  หลีสุวรรณ 12,794,600 3.04 
8. นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 7,658,300 1.82 
9. นางสาวนฤพร  กาญจนจารี 7,605,000 1.81 
10. นายสมภพ  พรหมพนาพิทักษ 7,415,000 1.76 
ผูถือหุนรายอื่นๆ 118,923,226 28.23 

รวม 421,200,000 100.00 
 

ที่มา รายงานรายช่ือผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559   

 
5.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน  

บริษัทไมมีหลักทรัพยแปลงสภาพ เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน หุนกูแปลงสภาพ 

5. ผูถือหุน 
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บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

6. นโยบายการจายเงินปนผล 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน ภารภิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทเปนประจําทุกป ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม นโยบาย กลยุทธ แผน
ธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความ
ม่ันคงสูงสุดของผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยใหบริษัทมีการ
ตรวจสอบภายใน และใหมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งเปนผูพิจารณากําหนด แยกบทบาทหนาที่ 
และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และฝายบริหาร อยางชัดเจน 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 

  การประชุมคณะกรรมการ 
รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครั้ง

การประชุม 
จํานวนครั้ง
ที่เขารวม
ประชุม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการการลงทุน 

7 7 

2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 7 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 1 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7 6 

4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7 7 

5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 1 กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7 4 

6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 1 กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7 4 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 1 กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

7 5 

8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 
กรรมการการลงทุน 
 

7 7 

7. โครงสรางการจัดการ 
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  การประชุมคณะกรรมการ 
รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครั้ง

การประชุม 
จํานวนครั้ง
ที่เขารวม
ประชุม 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน 1 กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 

7 5 

10 นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน 1 กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7 3 

11. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท 1 กรรมการ 7 6 

 

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

 
หมายเหตุ   
 
1 กรรมการติดภารกิจ จึงไมสามารถเขารวมประชุมไดครบตามจํานวนครั้งการประชุม 
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สัดสวนการถือหุนของบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับป 2559 สรุปไดดังนี้   
 

  จํานวนหุน 
รายชื่อ ตําแหนง ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2558 
ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2559 1 

การ
เปล่ียนแปลง 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการการลงทุน 

- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ก ร รมกา รส ร รห าและกํ า หนด
คาตอบแทน 

- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

71.44 ลานหุน 
(22.05%) 

105.11 ลานหุน 
(24.95%) 

เพิ่มข้ึน 
33.67 ลานหุน 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 

กรรมการการลงทุน 
- 4.86 ลานหุน 

(1.15%) 
เพิ่มข้ึน 

4.86 ลานหุน 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
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  จํานวนหุน 
รายชื่อ ตําแหนง ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2558 
ณ วันที ่

30 ธ.ค. 2559 1 

การ
เปล่ียนแปลง 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ 
ก ร รมกา รส ร รห าและกํ า หนด
คาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 

- - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
10. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

0.07 ลานหุน 
(0.02%) 

0.19 ลานหุน 
(0.05%) 

เพิ่มข้ึน 
0.12 ลานหุน 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
11 นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ - - - 

คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
 

หมายเหตุ   
1 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่เรียกและชําระแลว จาก 324 ลานหุน เปน 421.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในป 2559     

 
ทั้งนี้ ในป 2559 ผูบริหารระดับสูงรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมมีการถือหุนของบริษัท 
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7.2 ผูบริหาร   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียว และไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทใหญเทานั้น 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ 

ในป 2559 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 

35,000 
- 

455,000 
180,000 

2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  กรรมการอิสระ1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 
300,000 

35,000 
20,000 

275,000 
320,000 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ1 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

240,000 
180,000 
120,000 

30,000 
15,000 
5,000 

270,000 
195,000 
125,000 

4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ1 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

240,000 
180,000 
120,000 

35,000 
20,000 
10,000 

275,000 
200,000 
130,000 
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รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน
ประจํา  

คาเบ้ีย
ประชุม 

รวม 

5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล  กรรมการอิสระ1 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
240,000 
180,000 

20,000 
5,000 

260,000 
185,000 

6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ1 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

240,000 
120,000 
120,000 

20,000 
5,000 

- 

260,000 
125,000 
120,000 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

240,000 
180,000 

25,000 
5,000 

265,000 
185,000 

8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 
กรรมการการลงทุน 

240,000 
120,000 

35,000 
- 

275,000 
120,000 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 

240,000 
120,000 

 
120,000 
120,000 

25,000 
10,000 

 
5,000 

- 

265,000 
130,000 

 
125,000 
120,000 

10. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน  กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

240,000 
180,000 

15,000 
10,000 

255,000 
190,000 

11. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ 240,000 30,000 270,000 
รวม 5,160,000 415,000 5,575,000 

หมายเหตุ  
1 กรรมการอิสระดํารงตําแหนงกรรมอิสระของบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียวและไดรับคาตอบแทนจากบริษัทใหญเทานั้น 
 

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
ประกอบการของบริษัททั้งในระยะส้ัน เชน ความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน ความสามารถ
ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทางการเงินและเปาหมายการเติบโตของรายไดของบริษัท เปนตน และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอ
จํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอน 

ในป 2559 กลุมบริษัทไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ ใหกับผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมบริษัทรวม 10 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 61.63 ลานบาท  



รายงานประจําป 2559   
 

62 โครงสรางการจัดการ 
 

(2) คาตอบแทนอ่ืน 

(ก) คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 
บริษัทไมไดจายคาตอบแทนอื่นที่มิใชตัวเงิน/สิทธิประโยชนอื่น ใหแกกรรมการบริษัท นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ี

เปนตัวเงิน ซึ่งไดแก คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 
 

(ข) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 
ในป 2559 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดจายคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ใหกับผูบริหารระดับสูงรวม   

3 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 0.39 ลานบาท   
 

7.5 บุคลากร  

(1) คาตอบแทนพนักงาน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม เปนธรรม ตามความรู ความสามารถ 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนและสอดคลองกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาตามความ
เหมาะสมแกสภาวการณ ผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะส้ัน เชน ความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และใน
ระยะยาว เชน การวัดผลการปฏิบัติงาน KPI หรือ Balanced Scorecard เปนตน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของ
บริษัท ซึ่งกลุมบริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือ
คาครองชีพ เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน จํานวนรวมทั้งส้ิน 2,121 คน 
โดยเปนพนักงานของบริษัท 23 คน และบริษัทยอย 2,098 คน ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงานสําหรับป 2559 มีจํานวนเงิน 
698.82 ลานบาท1,        

 

หมายเหตุ  
1  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 2559 มีพนักงานเขารับการฝกอบรมเฉล่ีย 12 ชั่วโมงตอป จากจํานวนรวมพนักงานของกลุมบริษัท 2,121 คน  



รายงานประจําป 2559   
 

63 การกํากับดูแลกิจการ 
 

                                                                                                                                                                

8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัท เชน กําหนด

วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําป รวมท้ังกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เพื่อใหม่ันใจวามีการนํานโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติ
ตาม  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึง
มีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมทั้งเพื่อสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
โดยบริษัทมีแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

 นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมี
การติดตามและปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงใหเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแล
ตางๆ ไดกําหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเปนการยกระดับแนวทางการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  

 

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

 

คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในป 2559 ซึ่งสรุปไดวา คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามอยาง
ครบถวน เปนไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท ยังมีหลักการบางเร่ืองซึ่งบริษัทเลือกใชมีความแตกตางจากหลักเกณฑการสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยท่ีใชสําหรับประเมินประจําป 2560 ในเร่ืองดังตอไปนี้  
 

หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

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

8. การกํากับดูแลกิจการ 
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หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

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  

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระเปน
สวนใหญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเช่ือวา 
องคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจและโครงสรางการควบคุมของบริษัทใน
ปจจุบัน 

คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหมีการจัดแผนการสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

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

กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   
อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมทั้งป    
 

ในป 2559 กรรมการบางทานติดภาระกิจเรงดวน จึงไม
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน 
ทั้งนี้ บริษัทอยูในระหวางการประสานงานขอความรวมมือให
กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท   
อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมทั้งป  
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หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรตองมีกรรมการ
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ตามขอบังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอง
มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุม และในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมากเปนเกณฑ 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเช่ือวา สัดสวนในการลงมติดังกลาว 
มีความเหมาะสมกับบริษัทในปจจุบัน 

 

 จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมีการติดตามและปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อใหเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสอดคลองกับ
แนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมเปนประจําอยางสม่ําเสมอ โดย
บริษัทไดเผยแพรเปนเอกสารลายลักษณอักษรเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สาธารณชน และสังคม โดยให
พนักงานและผูบริหารลงนามรับทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป พรอม
กันนี้บริษัทยังมีการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีกําหนด พรอมทั้งไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยเอาไวดวย 
โดยในป 2559 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 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยรายการ
ระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) ของบริษัท และ
ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับชื่อและความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยง 
นโยบายการกําหนดราคา และมูลคารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกลาว ไวในรายงานประจําป
และแบบ 56-1 แลว 
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แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกลเคียงกับปที่ผานมา เชน มีการเชาพื้นที่
สํานักงานของอาคารมาลีนนททาวเวอร การซ้ือลิขสิทธิ์ละครไทยของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 การรับจางผลิตละครโทรทัศน
ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และคาบริการที่จอดรถของอาคารมาลีนนททาวเวอร เปนตน 
 

 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 1/2560 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งสรุปวา บริษัท และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
มีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยวา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอยจาก
การที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ  
 

 การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท 
เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบวาในป 2559 ผูสอบบัญชี ไมพบส่ิงอันเปน
สาระสําคัญ เพื่อเสนอแนะใหบริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแตอยางใด 
 

 การบริหารความเส่ียง บริษัทมีการพิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
และวิเคราะหโอกาสที่ความเส่ียงนั้นๆ จะเกิดผลกระทบตอบริษัท โดยฝายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเส่ียง
จากภาวะอุตสาหกรรม การแขงขัน รวมท้ังพิจารณาหาแนวทางแกไข เพื่อจัดการความเส่ียงดังกลาว โดยในป 2559 บริษัทไมพบ
การปฏิบัติงานใดที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญ 
 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงใหความสําคัญในหลักการและ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เชน การกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับ
โครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเส่ียงที่รัดกุม เพื่อสรางความเช่ือม่ันและมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ 
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เว็บไซตของบริษัท เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลาย
ชองทางมากขึ้น 
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นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียตางๆ เสนอแนะความคิดเห็นตางๆ ผานทางจดหมาย หรืออีเมลไปยังหนวยงาน
ส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ (Corporate Communications & Investor Relations) ซึ่งขอเสนอแนะตางๆ ทั้งหมด จะ
ไดรับการรวบรวมกล่ันกรองเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตอไป  

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินกิจการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย จึงได
กําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญดังนี้ 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงรับผิดชอบตอการกระทําและการตัดสินใจของตนเอง 

 ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเก่ียวของทุกฝาย 

 บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดถือปฏิบัติ ต้ังแตเดือนเมษายน 2546 
และไดมีการทบทวนและแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ได
กําหนดขึ้นเพิ่มเติมโดยมีหัวขอหลักเก่ียวกับ หลักจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการ
บริษัท พนักงาน และแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน การรองเรียน และวินัยและ
บทลงโทษ และไดมีการส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบรายละเอียด โดยการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ
เผยแพรเปนเอกสารลายลักษณอักษรใหผูที่เก่ียวของทุกคน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ       
เที่ยงธรรม ตลอดจนใหพนักงานและผูบริหารมีการลงนามรับทราบและลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจเปนประจําทุกป  

 บริษัทไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2559 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ตามจดหมายเลขที่ พธท.(ว) 002/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งประเมินผลโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทได 90 
คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการสํารวจทั้งหมดในป 2559 จํานวน  601 บริษัท ซึ่งมี
ผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูที่ 78 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ซึ่งสูงกวาป 2558 และป 2557    
ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” ตามลําดับ  

 บริษัทไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2559 (Annual 
General Meeting Checklist) ตามจดหมายเลขที่ TIA. 160/2559  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย (Thai Investor Association) บริษัทได 100 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเย่ียม สมควรเปนตัวอยาง (Excellent)” จาก
บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการสํารวจท้ังหมดในป 2559  จํานวน 601 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูที่ 91.62 คะแนน ทั้งนี้ 
บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเย่ียม สมควรเปนตัวอยาง (Excellent)” ซึ่งสูงกวาป 2558 และป 2557 ที่บริษัทไดรับคะแนนใน
ระดับ “ดีเย่ียม” และ “ดีมาก” ตามลําดับ     
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 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ที่เปนไปตามแนวทางของ  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยแบงเปน 5 หมวดดังนี้ 

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

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกราย 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   

3. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมถึงสง
คําถามลวงหนากอนการประชุม โดยบริษัทไดแจงชวงเวลาในการรับเร่ืองผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท     

ในป 2559 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นวาสําคัญ เพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัท และการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560   
โดยกําหนดใหผูถือหุนสามารถเสนอไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในเว็บไซตของบริษัทที่ www.wave-
groups.com ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาของการรับเร่ืองดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนามายังบริษัท    

4. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้         
ผูถือหุนยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 
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5. กอนเร่ิมการประชุม ประธานในที่ประชุม จะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถือหุนอยางชัดเจน 
และบริษัทจะเร่ิมประชุมเม่ือมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม โดยดําเนินการประชุมเรียงลําดับ
ตามวาระท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องตางๆ ในแตละวาระอยาง
เต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 

6. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการ
ทั้งหมดซ่ึงจะมีการเลือกต้ังในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา
ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดในการเลือกต้ังคร้ังนั้น และ/หรือ
กรณีที่มีบุคคลไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการท่ีพึงมี ใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลใหเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทไดอยางเปนอิสระ 

7. ในการประชุมผูถือหุน การใชสิทธิออกเสียงแตละวาระ บริษัทไดใชวิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง เพื่อนํามาประกอบการคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยเม่ือจบการประชุมผูถือหุนสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได 

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บริษัทไดแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด            
วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อเปนคนกลางในการทําหนาที่ดูแลใหมีการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ครบถวน ถูกตองตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม  

8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือต้ังคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอน
การลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดใหขอมูลรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวอยางเพียงพอแกผูถือหุน ทั้งนี้ ในวาระ
ที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญในแตละสาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว  

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถขอใหมีการลงคะแนนเสียงดวยวิธีลับไดหากมีผูถือหุนหนึ่งคนรอง
ขอ และมีผูถือหุนรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลงคะแนนดวยวิธีลับ   

10. ในวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวนและประเภทของคาตอบแทน
ที่กรรมการแตละคนไดรับ โดยแบงเปนเบี้ยประชุม และคาตอบแทนประจํา ซึ่งหากมีการเสนอเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของ
กรรมการ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

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

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะพยายามกําหนดส่ิงที่จะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ทั้ง    
ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เชน  

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

โดยบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระเพื่อพิจารณาเปนวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2559 รวมถึงสงคําถามลวงหนา และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เปนการลวงหนาไดต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบวา ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงสงคําถามลวงหนา หรือขอรองเรียนแตอยางใด และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2559 บริษัทไดดําเนินการตามวาระการประชุมที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยไมไดเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผู
ถือหุนทราบลวงหนาแตอยางใด และในวาระการแตงต้ังกรรมการ ก็ไดกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังกรรมการเปน
รายคน และกรรมการและผูบริหารไดเปดเผยขอมูลตอคณะกรรมการเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของต้ังแตคร้ังแรกท่ี
ไดรับการแตงต้ัง รวมทั้งคณะกรรมการไดกําหนดเร่ืองการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการใหคณะกรรมการทราบเปน
ประจํา โดยไดกําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการดวย 

2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล      
ที่เก่ียวของ กลาวคือ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูที่เก่ียวของตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจ
มีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท หนาที่การรายงานขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เปนตน 

รวมทั้ง มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) 
รายงานขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัทหรือ ผู
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท พรอมทั้ง มีการรายงานสถานะการถือครองและการเปล่ียนแปลงใน
หลักทรัพยของบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ใหกับ
กรรมการบริษัทไดพิจารณารับทราบเปนประจําทุกๆ ไตรมาส  

3. สําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดตาม
แบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขา
ประชุมภายหลังจากไดเร่ิมประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระท่ีอยูในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการ      
ลงมติและนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปน     
อยางอื่น 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัท ยึดม่ันแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดวยความโปรงใส คํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เช่ือม่ัน    
ไดวา บริษัทไดปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ตามสิทธิที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ ไวเปนสวนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจดวย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

 การปฏิบัติตอผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหหนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ดูแลผูถือหุน และ          
นักลงทุน อยางเทาเทียมกัน ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และยังใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็น
ตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการ
กล่ันกรองเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 

 การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัทและมั่นใจวา เงื ่อนไข
ทางการคาตางๆ เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุงม่ันที่จะใหผูใชสินคาและบริการ
ไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา และสามารถสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาท่ี
กําหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคาและ
บริการ รวมทั้งรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อความสัมพันธที่ย่ังยืน
ตอไป  
 

 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 
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 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ
กลาวหาบริษัทที่เปนคูแขงทางการคาดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง รวมถึงไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวย
วิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม  
 

 การปฏิบัติตอชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยที่สินคาและบริการของบริษัท เปน
ส่ิงที่ลูกคาและผูบริโภคสามารถเลือกสรรไดโดยไมมีผลรายตอสังคม เชน การผลิตรายการโทรทัศน ที่เปนรายการที่ไมมีเนื้อหาท่ี
แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ตองใชวิจารณญาณ ในการรับชม กลาวคือ รายการละครโทรทัศน ที่ใหทั้งความบันเทิง และ
สอดแทรกคุณธรรม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขางมากกวาที่มีกําหนด
ไวในกฎหมาย และพยายามที่จะคอยๆ ใหมีการซมึซับเก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแล
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่บริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน 
 

 นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดม่ันในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 
 

ดานสิทธิมนุษยชน 

 เคารพในศักด์ิศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปน  
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่      
ไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 

 จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแลวแตกรณี 
และเพื่อความเปนธรรม 
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 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 การปดไฟชวงกลางวันในเวลา       
พักเที่ยง ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศของบริษัทไวที่ 25 องศาเซลเซียส เปล่ียนมาใชหลอดไฟ LED ในสํานักงาน เปนตน โดย
บริษัทจะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทไมพบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางานของ
พนักงานท่ีมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดมีการทําประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวของจาก
การทํางานของพนักงานไวแลว 
 

 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดังนี้ 

 หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และใหทํารายการน้ันเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในรายการน้ันตองไมมีสวนในการ
พิจารณาอนุมัติ 

 ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 

 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุนกิจการที่แขงขัน
กับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท จะตองแจงตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษร 

 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองคกรทางธุรกิจ
อื่นๆ การดํารงตําแหนงนั้นจะตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 
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 จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตองมีความรอบคอบและความ
ระมัดระวังในงานทรัพยสินทางปญญารวมถึงตองเคารพลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญา 

 

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 2559 ไมมีผูแจงเก่ียวกับประเด็นดังกลาวแตอยางใด  

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเปนเร่ืองที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของ   
ผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศท้ังที่เปน
สารสนเทศทางการเงินและท่ีไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง มีรายละเอียด
อยางเพียงพอ เช่ือถือได และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท 

ทั้งนี้ ในการเปดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดมอบหมายใหกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการเปดเผยขอมูล นอกจากน้ันยังไดจัดต้ังหนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่
ติดตอส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดย
หากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอโดยตรงท่ี หนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ บมจ.เวฟ 
เอ็นเตอรเทนเมนท เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือที่  
e-mail address:ir@wave-groups.com หรือที่ web-site :  www.wave-groups.com ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปดเผยขอมูลที่
สําคัญตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) และขอมูลอื่นๆ ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตามที่
กําหนดโดยกฎหมายหรือขอบังคับอื่นที่เก่ียวของดังนี้ 
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 จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชีใน
รายงานประจําป 

 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของในกรณีที่มีสวนไดเสีย
เก่ียวของกับบริษัท 

 เปดเผยโครงสรางการดําเนินงานและการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม อยางชัดเจน 

 เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล 

 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
ระดับสูงใหเปนไปตามนโยบาย หรือกลยุทธที่วางไวอยางเปนอิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
 

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 2559 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณหลากหลายใน    

แตละดานซ่ึงเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวม 11 ทาน ดังนี้ 

 กรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน 

 กรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน 
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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  

 
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 

จรรยาบรรณธุรกิจ  
 

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  
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4. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 
1) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม มีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

รวมทั้งกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท ดวยความซ่ือสัตยสุจริต
รักษาผลประโยชนของบริษัท และผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไมถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน 
 

2) ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ 

 ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทตองมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

 ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลที่จําเปนอยางทันเวลา เพื่อพิจารณาหารือในแตละวาระ 

 สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย ต้ังคําถามและแสดงความเห็น ในประเด็นตางๆ ระหวางการประชุม 

 สงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่สรางสรรค ทั้งระหวางกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร 
 ดูแลใหบริษัทมีการส่ือสารกับผูถือหุนอยางมีประสิทธิผล  

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท   
1. ตามหลักของกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไป

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 โปรงใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) 
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
2. การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนั้นใหเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองของบริษัท กลาวคือ 

กําหนดใหกรรมการ คือ นายแมทธิว  กิจโอธาน นางสาวแคทลีน  มาลีนนท  นางสาวปยวดี  มาลีนนท หรือนายธีร  สีอัมพรโรจน 
กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

3. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยางตอเนื่อง เปน
ประจําทุกๆ ป  

4. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง 

เพื่อใหม่ันใจวา มีการนํานโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เก่ียวของ 
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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 
 

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 (เพื่อใหความเห็นชอบ 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) 
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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) 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะตอง

บริหารบริษัทตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ อยางดีที่สุด รวมท้ังการคํานึงถึงความเส่ียงที่มี
ผลกระทบตอองคกร อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารใหรวมถึงกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ 

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

ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
3. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ

คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตาม นโยบาย กลยุทธ แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

5. การใชอํานาจของประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถกระทําได หากประธานเจาหนาที่บริหารอาจมีสวนไดสวน
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ ตอการใชอํานาจนั้นๆ 

บริษัทไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ เพื่อเปนการกระจายอํานาจ หนาที่ ในการตัดสินใจและการส่ัง
การตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมท้ังเอกสารการจายเงินทุกรายการท่ีจายเปนเช็ค (จํานวนเงินต้ังแต 3,000 บาท ขึ้นไป) จะมี
การอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
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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
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่
เก่ียวของ 

3. ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท ในสวนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับของบริษัท กฎและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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 รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

6. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
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 
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6. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการ 

1) กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่สําคัญและจําเปน
อยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาที่ 

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
ทางเลขานุการบริษัทจะเปนผูชวยแจงหลักสูตรการอบรมท่ีนาสนใจใหกับทุกทานทราบ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจาย เพื่อชวยให
กรรมการสามารถทําหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของ
กรรมการประกอบดวยหลายรูปแบบ เชน การอบรมศึกษาท้ังภายในและภายนอก การดูงานตางประเทศ การเย่ียมชมธุรกิจตางๆ 
ของบริษัท เปนตน 

การเขารวมอบรมของกรรมการหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       
 

 

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   รุนที่ 20/2002  รุนที่ 15/2014 

3. นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย รุนที่ 49/2006    

4 นายนายชัยประนิน  วิสุทธิผล   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 2559 มีกรรมการของบริษัทไดเขาอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรู
ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนี้          
 
ลําดับที่ หลักสูตรการอบรม วันที ่
นายแมทธิว กิจโอธาน  

1. Exclusive Invitation to CEO Networking 2016 :The 4 Disciplines of execution: turn great 
strategy into great results 
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก  
1. Enhancing Auditor Reporting Providing insight and transparency 

จัดโดย : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
26 พฤษภาคม 2559 

2. ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม และผลกระทบทางการบัญชีตอการซ้ือกิจการ 
จัดโดย : ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

20 มิถุนายน 2559 

3. FA Forum 2/2559  “We share as we care” 
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

7 พฤศจิกายน 2559 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนรายบุคคลและทั้ง

คณะกรรมการเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณา
ทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในระหวางปที่ผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป  

ในป 2559 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะและรายบุคคล โดย        
สวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยสวนงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหกับกรรมการเพ่ือทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล จากนั้นใหกรรมการจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ผานการประเมินผลแลว กลับคืนมายังสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการประมวลผลและดําเนินการตอไป โดยมี
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment)  แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 
4 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร /      
1 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการดําเนินการในเร่ืองนั้น       
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบดวย 6 หัวขอหลัก ไดแก 
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) การประชุมคณะกรรมการ 
(4) การทําหนาที่ของกรรมการ 
(5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

สําหรับป 2559 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) โดยคะแนนเฉล่ีย
อยูในเกณฑดี 

 

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

สําหรับป 2559 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบุคคล) โดยคะแนน
เฉล่ียอยูในเกณฑดี 
 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละคณะกรรมการชุด

ยอยเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังพิจารณาทบทวน ประมวล
ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยในระหวางปที่ผานมา เพื่อสามารถ
นํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

ในป 2559 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท และ/หรือปรับปรุงตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดยอยแตละชุด โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหกับกรรมการ     
ชุดยอยเพ่ือทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย จากน้ันใหกรรมการชุดยอยจัดสงแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีผานการประเมินผลแลว กลับคืนมายังสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการประมวลผลและ
ดําเนินการตอไป โดยมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 4 = 
มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร / 1 =     
มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการดําเนินการในเร่ืองนั้น    
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โดยการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2559 ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก    
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การประชุมคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2559 สรุปไดดังนี้   

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการลงทุน โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการโดยคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดี 
 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร    
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร และ
นําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ 

ในป 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
ของบริษัท โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัท ซึ่งฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
นําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัท โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหกับ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพ่ือทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท
จากนั้นใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานการประเมินผลแลว กลับคืนมายัง
สวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการประมวลผลและดําเนินการตอไป โดยมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจาหนาที่บริหาร แบงออกเปน 5 ระดับ  กลาวคือ  4 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการ
ดําเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร / 1  =  มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการ
ดําเนินการในเร่ืองนั้น   
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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 2559 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร วา ประธานเจาหนาที่
บริหารมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี 
 

8. แผนการสืบทอดตําแหนง 
คณะกรรมการบริษัทเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

และ/หรือผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนสวนหน่ึงในยุทธศาสตรการวางแผนทรัพยากรมนุษยของบริษัท โดยเปนการวางแผนหรือการ
เตรียมบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพรอมเม่ือเกิดกรณีที่ผูบริหารดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือตําแหนงที่วางลง 
ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมีความคลองตัวและตอเนื่อง  
 
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  
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน คือ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความ
เขาใจและมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการ
ดําเนินงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของ
หนวยงานกํากับดูแล  รวมทั้งสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่
รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนหนวยปฏิบัติ รวมทั้งมีการ
ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและบัญชี ในกรณีที่จําเปน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

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

นายปริญญา  สุทธิยงค เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงลาสุดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีก อยางไรก็
ตาม คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเพิ่มเติมวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเม่ือไดปฏิบัติงานเปน
ระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวของอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

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

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย      
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเสนอการเลิกจางผูสอบบัญชี   
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5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการ

ตรวจสอบภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

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
เร่ืองดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
9.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 
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10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการใหสินบนและการ
คอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว   

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีจํานวนอยางนอย 3 ทาน ซึ่งจะทํา
หนาที่หลักในการพิจารณาสรรหาผูที่สมควรไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณี
อื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ประธานเจาหนาที่
บริหารและฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน รวมทั้งพิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการข้ึนคาจาง การ
เปล่ียนแปลงคาจางและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ในป 2559 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอรายชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

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

นางสุนทรี  อารยสมบูรณ เลขานุการกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 
1. ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหม หรือสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ กรรมการ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

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

4. จัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
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3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 ความเส่ียงจากไมปฏิบัติตามกฎ/ขอบังคับที่
เก่ียวของ ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

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

ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 
4) คณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

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

นางอังคณีย  ฤกษศิริสุข เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน  
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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

หุนทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
4. กํากับดูแลการดําเนินการตามขั้นตอนการลงทุน 
5. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของหนวยงานภายในองคกร 
6. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกับการลงทุน 
7. รายงานผลความคืบหนาของการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมี
มติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อยางเหมาะสมและโปรงใส รวมทั้งเพื่อสรางความม่ันใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

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

นางอังคณีย  ฤกษศิริสุข  เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
 

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 
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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 หรือพจิารณาอนุมัติ 
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
8.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

1) กรรมการอิสระ 
นิยามกรรมการอิสระ 
การสรรหากรรมการอิสระ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนตามขั้นตอนตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

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

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  
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(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน 
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน
เกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

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 
คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการ
ใหความเห็นที่เปนอิสระ และบริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ
ดังกลาวแลว ดังนี้ 

 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด  

 เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาว เปนกรรมการอิสระ  

 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
 

2) การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กําหนดหลักเกณฑและนโยบายใน

การสรรหากรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาใหม โดยการ
จัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา ใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะใหความสําคัญกับบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลายของกรรมการ (Board 
Diversity) เชน ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน มีประวัติการทํางานท่ีดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน
กวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอ
การดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปรงใส สรางความม่ันใจใหแกผูถือหุน โดยจะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน
ตอไป 
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ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และเม่ือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 
การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังนี้  

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

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได    
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคกอน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

 การสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงของบริษัท ให

ปฏิบัติตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท โดยระเบียบดังกลาวไดผานการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว 
 

3) คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 

 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดําเนินการเก่ียวกับคาตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรอง
และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึง
กัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวดวย 

(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการ 
ชุดยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละป ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 
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 คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผล

ประกอบการของบริษัททั้งในระยะส้ัน เชน ความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน ความสามารถใน
การทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทางการเงินและเปาหมายการเติบโตของรายไดของบริษัท เปนตน และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอจํานวน
คาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป 
 
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้ 

1) การสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม
สัดสวนการถือหุน โดยการเสนอช่ือและใชสิทธิออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม ฝาย 
บริหาร จะนําเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมจะมีหนาที่ดําเนินการเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ และบริษัทได
กําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงต้ังนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเร่ือง
สําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การสงกรรมการเพ่ือเปนตัวแทนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท  

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

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

4) การสงหนวยงานตรวจสอบภายในออกไปสุมตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ 

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 เม่ือป 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร ภายใตชื่อ “Index” โดยการเขาซ้ือหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระ
เต็มมูลคาแลวของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทไดทําขอตกลงระหวางบริษัทกับกลุมผูถือหุนเดิม 
(Shareholders’ agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทดังกลาว  
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8.5 การรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน 
บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการใชขอมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลองกับ

กฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายในไวใน
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูที่เก่ียวของใหความสําคัญตอการเก็บรักษาขอมูล
ความลับและการใชขอมูลภายในของบริษัท เชน ขอมูลภายในท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ หรือราคาหุนของบริษัท หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท เปนตน โดยสรุปไดดังนี้  

1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตนและในเร่ืองการทําธุรกิจ
แขงขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เก่ียวของ ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอราคา
ของหลักทรัพยของบริษัท หนาที่การรายงานขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เปนตน    

3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงของ
บริษัท แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแลว  

4) การกําหนดใหเฉพาะผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงเทานั้นที่จะไดรับขอมูล สําหรับงานดานระบบคอมพิวเตอร 
ขอมูลที่เปนความลับของบริษัทและขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไดมีการกําหนดบุคคลท่ีจะมี
สิทธิในการเรียกใชขอมูลภายในโดยมีรหัสผานเฉพาะบุคคลในการเขาสูระบบ  

สําหรับมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบวามีการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูที่เก่ียวของนั้น บริษัท
จะมีบทลงโทษท่ีรุนแรงถึงขั้นใหออกจากงานทันที 

ในป 2559 บริษัทไมพบรายงานวา กรรมการและผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยใชขอมูลภายใน 
 

8.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และสํานักงานสอบ

บัญชีอาภรณ สําหรับระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

 ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี (บาท) 
1. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 590,000 
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. เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 10,000 
6. บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 800,000 
7. บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 1,450,000 

รวม 3,230,000 
8. กลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) นางสาวสกุณา แยมสกุล และ 

นายกฤษณะ อัศวโชคปญญา 
3,559,000 

รวมทั้งหมด 6,789,000 
 

2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee)   
ป 2559 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 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่

ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของ
เสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใชสิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ซึ่งโดย
ปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง จะใชเวลาประชุม 2 - 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ ซึ่งคอนขางเพียงพอที่ฝายบริหาร จะ
เสนอเร่ือง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทไดโดยตรง 
นอกจากน้ีคณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือผูมีสวนเก่ียวของในเร่ืองตางๆ เขามาสอบถาม หรือชี้แจงรายละเอียดใน
ระหวางการประชุมได 

(3) วาระการประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขาวาระ

การประชุม โดยที่กรรมการแตละทานสามารถเสนอเร่ืองตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได 
(4) การจัดสงเอกสารการประชุม 

ในการประชุมแตละคร้ังบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อให
กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเร่ืองตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  

(5) การรายงานการประชุม 
เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหประธาน

กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตองได  

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

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับ
การจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 

เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย  

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในป 2559 ที่ผานมา ดังนี้ 
(หนวย : คร้ัง) 

รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(จํานวน 11 คน) 
รวม 7 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 4 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ    
สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
(จํานวน 3 คน) 
รวม 2 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 1 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 1 คร้ัง/ป 

การประชุม
สามญัผูถือหุน
ประจําป 2559 

เม่ือวันที ่
29 เมษายน 2559 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 7/7     1 
2 นายประเสริฐ ภัทรดิลก  7/7 4/4    1 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 6/7 3/4   1/1 1 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร 7/7 4/4 2/2   1 
5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล  4/7    1/1 1 
6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 4/7   1/1 0/1 1 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท    5/7   1/1  1 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท  7/7     1 
9. นายธีร  สีอัมพรโรจน    5/7  2/2 1/1  1 
10. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน  3/7  2/2   1 
11. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท 6/7     1 
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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)  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
 ความซื่อสัตย  คุณธรรม 

 การรักษาคําพูดและความนาเชื่อถือไววางใจ  ความจงรักภักดี 

 ความยึดม่ันในวิชาชีพ  ความยุติธรรม 

 การเห็นอกเห็นใจผูอื่น  การเคารพตอผูอื่น 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนเลิศ 

 ภาวะผูนํา  ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ 

 ความรับผิดชอบตามหนาท่ี  บุคลากร 

 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน  นโยบายการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน 

 นโยบายการปกปองทรัพยสินของบริษัท  นโยบายเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญและสิ่งตอบแทน 

 จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา  นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น 

 นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน  นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน  การบันทึก
ขอมูล  และการควบคุมภายในดานบัญชีและ
การเงินของบริษัท 

 

 

(2) แนวทางปฏิบัติ 

 แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงาน 

 แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ ไดแก ผูถือหุน ลูกคาและผูบริโภค พนักงาน คูคาและ/หรือเจาหนี้ 
คูแขงทางการคา ชุมชนและสังคม  

บริษัทไดมีการส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบรายละเอียด โดยการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร
เปนเอกสารลายลักษณอักษรใหผูที่เก่ียวของทุกคนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ตลอดจนใหพนักงานและผูบริหารมีการลงนามรับทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปน
ประจําทุกป 

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 ตามจดหมายเลขท่ี IOD. 434/2015 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ของ CAC ดังกลาว โดยบริษัทได
รับทราบเงื่อนไขการเขารวมโครงการฯ และกระบวนการรับรองดังกลาวแลว  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการใหสินบน
และการคอรรัปช่ัน เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว โดยมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น 
ทั้งนี้ ในระหวางป 2559 สํานักตรวจสอบภายในไดรวมกับฝายจัดการอยูในระหวางการการศึกษาในรายละเอียดและทําการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริต  
 

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 2559 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 และไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละคร้ัง 
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(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  
 

(3) การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจ

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

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานความเส่ียงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธของบริษัท แผนการ
บริหารและจัดการความเส่ียงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ 
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นอกจากน้ี บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทบนเว็บไซตของบริษัท และติด
ประกาศเพื่อใหทุกคนในองคกรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย  



รายงานประจําป 2559   
 

102 การกํากับดูแลกิจการ 
 

 

6) นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินของ
บริษัท  
บริษัทเช่ือม่ันวา การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งเปนสวน

สําคัญตอความนาเช่ือถือของบริษัท อีกทั้งยังเปนปจจัยสําคัญในการรักษาความเช่ือม่ันและความไววางใจจากพนักงาน ผูถือหุน 
รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่ตองบันทึก จัดหมวดหมู และประมวลผลรายการธุรกรรม
ทางการเงินทุกรายการอยางถูกตองและครบถวนโดยเปนไปตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งถูกตองตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของทางราชการ 
 

การจัดทํารายงานการเงินอยางไมถูกตอง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เปนการฝาฝนนโยบายของบริษัท 
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานคนใดคนหน่ึงของบริษัทบันทึกขอมูลดานบัญชีและการเงิน หรือจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริษัท โดยมีเจตนาซอนเรน ปกปด หรือบิดเบือนขอมูล นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองเก็บรักษา ปกปอง และทําลาย
เอกสารของบริษัท ตามที่บริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดไว 

บริษัทจะนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่เห็นวาจําเปน 
เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

การที่บริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในทางดานบัญชีและการเงิน จะทําใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการทําใหขอมูล
ทางดานบัญชีและการเงินถูกตองและเชื่อถือได การควบคุมภายในที่ควรจัดใหมี อาทิเชน การอนุมัติรายการ การควบคุมความถูกตอง
และครบถวนของรายการ การควบคุมทรัพยสิน การกระทบยอดบัญชีคุม (Reconciliation) การตรวจสอบความถูกตองกับบุคคล        
ที่สาม และการควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไปยังบัญชีคุมยอด  

การจงใจใชอิทธิพลอยางไมเหมาะสม หรือขมขู บงการ หรือทําใหเกิดการเขาใจผิดขึ้นกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบอิสระ และ
ผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบัติงานหรือการควบคุมภายในถือเปนการละเมิดนโยบายของ
บริษัท  

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใหกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมดานบัญชีและการเงินของบริษัท เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และตรงตามกําหนดเวลา เพื่อให
ผูใชรายงานผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ที่แสดงออกสูสาธารณะเขาใจรายงานเหลานั้นอยางถูกตอง 

หากพนักงานพบรายงานดานบัญชีและการเงินที่นาสงสัย หรือพบการแสดงผลการดําเนินงานไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 
รวมทั้งพบเห็นการใชอํานาจหนาที่กระทําการโดยมิชอบ ขอใหพนักงานแจงขอมูล เบาะแส หรือรายงานขอเท็จจริง ตามชองทางท่ี
บริษัทไดกําหนดไวในนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน 
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7) 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 2559 เพื่อเปนการส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และกิจกรรม
ตางๆ ที่เปนประโยชนใหผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูที่สนใจทั่วไปใหไดรับทราบขอมูลของบริษัท ทั้งการ
สอบถามทางโทรศัพท การพบปะกับนักวิเคราะห (Analyst Meeting) การแถลงขาวตอส่ือมวลชน (Press Conference) กิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) และการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Release) เก่ียวกับกิจกรรมการ
ลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ  
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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:   

กลุมบริษัทมุงประกอบกิจการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท 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
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

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

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

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

(5) บริษทัจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท ตามที่กําหนดไว
ในนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

(6) ผูที่กระทําการคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
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  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการใหสินบน
และการคอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว โดยมอบหมายใหสํานักตรวจสอบ
ภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายตอตานการใหสินบนและ
การคอรรัปช่ัน ทั้งนี้ ในระหวางป 2559 สํานักตรวจสอบภายในไดรวมกับฝายบริหารอยูในระหวางการศึกษาในรายละเอียด
และทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต  
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน:   

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 

ดานสิทธิมนุษยชน 

 เคารพในศักด์ิศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการปฏิบัติ
หนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปน  
เช้ือชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิด
กฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

 จัดใหมีสิทธปิระโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 

 จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแลวแตกรณี 
และเพื่อความเปนธรรม 
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การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม; 

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

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 รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคา
และบริการ รวมทั้งรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อ
ความสัมพันธที่ย่ังยืนตอไป   
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การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม: 

คณะกรรมการบริษัท มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยาง
สูงสุด ซึ่งไดมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินหรือประเทศที่
บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับพนักงาน   
ทุกคน 

 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองเก่ียวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ 
ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันส่ิงแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม 

 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 2559 กลุมบริษัทไมพบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน
ของพนักงานที่มีนัยสําคัญ  อยางไรก็ตาม  กลุมบริษัทไดมีการทําประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต  และประกันอื ่นๆ  ที่
เก่ียวของจากการทํางานของพนักงานไวแลว 

 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม: 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยท่ีสินคาและบริการของบริษัท เปน
ส่ิงที่ลูกคาและผูบริโภคสามารถเลือกสรรไดโดยไมมีผลรายตอสังคม เชน การผลิตรายการโทรทัศน ที่เปนรายการท่ีไมมีเนื้อหา
ที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาท่ีตองใชวิจารณญาณ ในการรับชม กลาวคือ รายการละครโทรทัศน ที่ใหทั้งความบันเทิง 
และสอดแทรกคุณธรรม และบริษัทไดสงศิลปนเปนทูตเขารวมงานกับองคการกุศลดําเนินการโดยไมหวังส่ิงตอบแทน รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที ่อยูรอบขางมากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และ
พยายามท่ีจะคอยๆ ใหมีการซึมซับเก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่บริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่
ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชมุชน 
 

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 

ในป 2559 ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยสรุปได
ดังนี้  

มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ 
ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทไดเขาเย่ียมชมกิจกรรม การเรียนการสอน และดูแลสุขภาพอนามัยของอาจารย

และนักเรียน รวมทั้งที่พักอาศัยที่มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยดําเนินการเพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนทางดานการศึกษา และความเปนอยู ดังนี้ 

(1) ไดมอบของใชและเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม และจัดเล้ียงสเต็กจากรานเจฟเฟอรเปนอาหารม้ือกลางวันใหกับคุณครู 
นักเรียน และพนักงานทุกทานที่มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ เม่ือวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2559 
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(2) ไดรวมกันบริจาคที่นอน และปรับเปล่ียนมุงลวดหนาตางและประตูของอาคารท่ีพักอาศัยใหกับทางมูลนิธิสงเสริม
และพัฒนาคนพิการ เม่ือเดือนกันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(3) ไดมอบคอมพิวเตอรใชงานแลวสภาพดีจากสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) จํานวน 29 เคร่ือง 
ใหกับมูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟฟคดีไซนซึ่งเปนหลักสูตรที่ชวย
สงเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางอาชีพใหแกผูพิการไดนําไปประกอบอาชีพสืบตอไป โดยมูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคน
พิการไดสงตัวแทนเขารับมอบคอมพิวเตอรดังกลาว เม่ือวันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559 
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มูลนิธิกระจกเงา 
ผูบริหารของกลุมบริษัท ไดมอบคอมพิวเตอรใชงานแลวสภาพดีจากสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) 

จํานวน 99 เคร่ือง ใหกับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยเขารวมในโครงการ 
“คอมพิวเตอรเพื่อนอง” ซึ่งจะมีการกระจายคอมพิวเตอรใหกับนองๆ ตามโรงเรียนในตางจังหวัดที่ยังขาดแคลน และนําไปแจก
เปนของรางวัลในวันเด็ก โดยมูลนิธิกระจกเงา ไดสงตัวแทนเขารับมอบคอมพิวเตอรดังกลาว เม่ือวันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559  

ทั้งนี้ มูลนิธิกระจกเงา ไดสงมอบคอมพิวเตอรดังกลาวใหกับทางโรงเรียนตางๆ ไดแก โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อําเภอ    
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 50 เคร่ือง  โรงเรียนอนุบาลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 15 เคร่ือง  โรงเรียนบาน
ไทยเจริญ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 15 เคร่ือง  โรงเรียนบานกระทิงทอง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 14 
เคร่ือง และนําไปแจกเปนของรางวัลในวันเด็ก ซึ่งจัดขึ้นที่มูลนิธิกระจกเงา สํานักงานหนองจอก จํานวน 5 เคร่ือง 
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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  

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 สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 
คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาสํานักตรวจสอบภายในจะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท และบริษัทยอย มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยวา สามารถปองกัน
ทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย จากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ ดังนี้  
 
 
 
 

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 มีการจัดทํานโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกําหนด
นโยบาย 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) และการปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่เก่ียวของ 
(Compliance Risk) มีการประเมินปจจัยความเส่ียง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัท มีการ
วิเคราะหวาเหตุการณใดที่จะเปนปจจัยใหมีความเส่ียงเกิดขึ้น มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียง จัดใหมี
การติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร โดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัท  

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

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนใน

บริษัท โดยการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการ
กระทําที่ทุจริตออกจากกัน มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผู             
ที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน รวมทั้งมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ    
 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการจัดการดานระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลที่มี

คุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผู       
ที่เก่ียวของจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน โดยมีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุขอมูลที่สําคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาลวงหนา
กอนการประชุม และใชประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดทํารายงานการประชุม มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีแยกไวเปนหมวดหมู รวมทั้งการติดตามวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 



รายงานประจําป 2559   
 

114 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

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 พบวา ในป 2559 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 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดวาจางผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จํากัด โดยมีนายสุกิจ วงศถาวราวัฒน 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)  
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รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

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

โดยรายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกัน ไดเปดเผย
ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 32 และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการที่มีนัยสําคัญได 
ดังนี้  
 
1) รายไดจากการขายและบริการ 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เก่ียวโยงกัน สําหรับปสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1.1 รายไดจากการขายและบริการ จํานวนเงนิรวม 129.38 ลานบาท 
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด กับบริษัท  
บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) เปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุน
รอยละ 14 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแลว 

รายไดจากการเปนผูรับจางผลิตละคร
โทรทัศน เพื่อแพรภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

จํานวนเงิน 110.47       
ลานบาท 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) กับ กิจการ    
รวมคา อินเด็กซ ดี63 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 63 ในกิจการ
รวมคา อินเด็กซ ดี63 

รายไดจากการใหบริการรับจัดงาน  จํานวนเงิน 11.61 ลานบาท 

บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด 
กับ Myanmar Index Creative 
Village Co., Ltd.  

บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด เปน
บริษัทยอย (ถือหุนรอยละ 50)  และ
Myanmar Index Creative Village 
Co., Ltd. เปนบริษัทรวม (ถือหุน   
ทางอ อม ร อยละ  4 9 ) ขอ งบ ริษั ท   
อิน เ ด็กซ  ค รี เอทีฟ  วิ ล เลจ  จํ า กัด 
(มหาชน)  

รายไดจากการใหบริการรับจัดงานที่
ประเทศพมา 

จํานวนเงิน 7.30 ลานบาท 

1.2 รายไดอ่ืน จํานวนเงนิรวม 9.40 ลานบาท 
บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด 
กับ Myanmar Index Creative 
Village Co., Ltd. 

บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด เปน
บริษัทยอย (ถือหุนรอยละ 50)  และ
Myanmar Index Creative Village 
Co., Ltd. เปนบริษัทรวม (ถือหุน   
ทางอ อม ร อยละ  4 9 ) ขอ งบ ริษั ท   
อิน เ ด็กซ  ค รี เอทีฟ  วิ ล เลจ  จํ า กัด 
(มหาชน) 

รายไดบริหารงานและคาที่ปรึกษา จํานวนเงิน 9.40 ลานบาท 

 
 

 

11. รายการระหวางกัน 



รายงานประจําป 2559  
 

116 รายการระหวางกัน 
 

2) การซื้อสินคาและบริการ  
 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เก่ียวโยงกัน สําหรับปสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2.1 ตนทุนการใหบริการ จํานวนเงินรวม 1.40 ลานบาท 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) กับบริษัท        
บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย เปนบริษัทยอย
ของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)  
(ถือหุนรอยละ 99.99) และบริษัท บีอีซี 
เวิลด จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุน  
รายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 
14 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

รายจายคาซ้ือเวลาโฆษณาจากการ
ผลิตรายการโทรทัศน เพื่อแพรภาพใน
ระบบดิจิตอลทีวีชอง 3 Family ชอง 13  
(เปนรายการที่เกิดคูกับรายไดจากการ
ใ ห ใ ช ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น ร า ย ก า ร ใ น ก า ร
ออกอากาศในส่ือระบบดิจิตอลทีวีใน
รูปแบบ Time Sharing)  

จํานวนเงิน 0.83 ลานบาท 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) กับ Myanmar 
Index Creative Village Co., 
Ltd. 

Myanmar Index Creative Village 
Co., Ltd. เปนบริษัทรวมของบริษัท  
อิน เ ด็กซ  ครี เอทีฟ  วิ ล เลจ  จํ า กัด 
(มหาชน) (ถือหุนทางออมรอยละ 49) 

ตนทุนการจัดงานที่ประเทศพมา จํานวนเงิน 0.57 ลานบาท 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวนเงินรวม 6.07 ลานบาท 
กลุมบริษัท กับกองทนุ
อสังหาริมทรัพยมลิเลียนแนร โดย
บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด 

กองทุนอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร 
โดยบริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด มี
กลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัท 

คาเชาและบริการพื้นที่สํานักงาน คาน้ํา 
คาไฟ และอื่นๆ 

จํานวนเงิน 6.07 ลานบาท 

 
3) การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน 
 

รายการ ระหวาง ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 

อัตราดอกเบี้ย 

การกูยืมเงิน 1. บริษัทยอย กับกรรมการ
ของบริษัทยอย 

จํานวนเงิน 35.46 ลานบาท เทากับรอยละ 6.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป และ
กําหนดวันจายชําระคืนภายในป พ.ศ. 2564 

ใหกูยืมเงิน 1. บริษัทยอย กับบริษัทรวม จํานวนเงิน 3.43 ลานบาท เทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 2 
ตอป และไมไดกําหนดวันจายชําระคืน 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ 

(STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL REPORTING) 
 
 คณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําป 2559 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 ไดแสดงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 
มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนไดมีการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลและอยางรอบคอบในการจัดทํางบการเงินดังกลาว 
 
 

  
 นายแมทธิว กิจโอธาน 

 ประธานกรรมการ 

           ในนามคณะกรรมการบริษัท 
 

 

12. ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ 
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เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  จํากัด (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และ   
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุมกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทขางตนนี้ ซ่ึงประกอบดวยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
 

เกณฑในการแสดงความเห็น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม
กิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

12.1 รายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาต 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้ 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินความดอยคาของคาความนิยม 
 

 

 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 
ระบุวากิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจเปนประจําทุกป 
 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 สําหรับงบการเงินรวม
ของบริษัท ซ่ึงไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาความนิยม กลุมกิจการ
รับรูคาความนิยมในสามหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
(CGU) ไดแก สวนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา (จํานวน 390 
ลานบาท) สวนงานธุรกิจภัตตาคาร (จํานวน 409 ลานบาท) และ
สวนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จํานวน 125 ลานบาท) 
 

ผูบริหารของกิจการสรุปวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ภายหลังการต้ังคาเผื่อการดอยคาแสดงไวอยางเหมาะสม ขาพเจา
ใหความสําคัญกับการตรวจสอบการดอยคาของคาความนิยม 
เนื่องจากมูลคาของคาความนิยมดังกลาวมีสาระสําคัญตองบ
การเงิน นอกจากนี้ในการประเมินมูลคาจากการใชงานของคา
ความนิยมนั้นข้ึนอยูกับประมาณการ และดุลยพินิจของผูบริหาร
ในการประเมินผลประกอบการของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดน้ันๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใชในการจัดทํา
ประมาณการกระแสเงินสด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน
ตางๆเพียงเล็กนอย อาจสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาที่
คาดวาจะรับคืนและการดอยคาของคาความนิยม 

ขาพเจาประเมินวิธีที่ผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดของแตละ CGU เพื่อประเมินมูลคาจากการใช
รวมถึงตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณ นอกจากนี้
ขาพเจาเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ
ทางการเงินซ่ึงไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ขาพเจา
พบวาขอมูลสอดคลองกัน และคณะกรรมการไดสอบทาน 
ขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชแลว 
 

ขาพเจาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปปจจุบัน (พ.ศ. 2559) 
กับขอมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่ จัดทําในปกอน  
(พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาวาการจัดทําประมาณการในอดีตได
จัดทําข้ึนจากขอสมมติฐานซ่ึงดีกวาความเปนจริงหรือไม ขาพเจา
พบวาผลการดําเนินงานจริงของปปจจุบันสอดคลองกับประมาณการ
กระแสเงินสดของปกอน 
 

นอกจากนี้ ขาพเจาทดสอบขอสมมติฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. อัตราการเติบโตซ่ึงผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการ

กระแสเงินสด โดยขาพเจาเปรียบเทียบอัตราการ
เติบโตดังกลาวกับขอมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
แนวโนมของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

2. อัตราคิดลดซ่ึงผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการ
ซ่ึงขาพเจาไดพิจารณาจากตนทุนทางการเงินของ 
กลุมบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในตลาด 
สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 

ขาพเจาพบวาขอสมมติฐานซ่ึงผูบริหารใชในการคํานวณมูลคา
จากการใช มีความสมเหตุสมผล ภายใตสถานการณที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 
 

ขาพเจายังไดทดสอบการคํานวณคาเผื่อการดอยคาและไมพบ
ขอบกพรอง 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

  

การรวมธุรกิจ 
 

 
 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 สําหรับงบการเงินรวม  
ซ่ึงเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ”) โดยบริษัทซ้ือหุนจํานวน 
86,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของหุนทั้งหมดและไดชําระ
เงินลงทุนจํานวน 430 ลานบาท เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

ในระหวางป พ.ศ. 2559 ผูบริหารประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซ้ือธุรกิจดังกลาวเปนจํานวน  
305 ลานบาท ซ่ึงรวมสินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจ 
จํานวน 90 ลานบาท และเกิดคาความนิยมจํานวน 125 ลานบาท 
การประเมินมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวเปนสวน
หนึ่งของการจัดทํารายงานการปนสวนราคาซ้ือ (Purchase price 
allocation) ที่จัดทําโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ และการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นจัดทําข้ึนตามขอกําหนดที่
ระบุไวใน TFRS 3 
 

ขาพเจาใหความสําคัญกับการตรวจสอบสินทรัพยไมมีตัวตนจาก
การรวมธุรกิจเนื่องจากมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว 
มีสาระสําคัญตองบการเงิน และวิธีการประเมินมูลคาสินทรัพย 
รวมถึงขอมูลและขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณ มีผลตอการ
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน คาความนิยม
จากการซ้ือธุรกิจเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนที่จายเพื่อ
ซ้ือเงินลงทุน กับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่มี
ตัวตนและไมมีตัวตน ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ 
 
 
 
 

ขาพเจาประเมินวิธีที่ผูบริหารใชในการวัดมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซ้ือธุรกิจ ขาพเจาไมพบขอบกพรอง
ในวิธีการประเมินดังกลาว 
 

ขาพเจาประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลคาของ
สินทรัพยไมมีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไดแกความสัมพันธ
กับลูกคา ขาพเจาพบวาวิธีการดังกลาวสมเหตุสมผล 
 

นอกจากนี้ ขาพเจาทดสอบขอสมมติฐานตางๆ ดังตอไปน้ี 
1. ขอสมมติฐานที่ผูบริหารใชในการประมาณรายไดใน

อนาคตที่เกิดจากความสัมพันธกับลูกคาซ่ึงไดรับจาก
การรวมธุรกิจ 

2. ความสามารถในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา 
โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต 

3. อัตราคิดลดซ่ึงผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการ
ซ่ึงขาพเจาไดพิจารณาจากตนทุนทางการเงินของ 
อินเด็กซ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในตลาด สําหรับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 

จากผลการตรวจสอบขาพเจาพบวาขอสมมุติฐานซ่ึงผูบริหารใช
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของความสัมพันธกับลูกคา มีความ
สมเหตุสมผล  
 

นอกจากนั้นขาพเจาตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณ 
คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ  และพบวาการคํานวณของ
ผูบริหารเปนไปตามหลักการที่กําหนดไวใน TFRS 3  
 

ขาพเจาไมพบขอผิดพลาดที่มีสาระสําคัญจากการจัดทําบัญชี
เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ 
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ขอมูลอ่ืน  

กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้  
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอ
ขอมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณาวา
ขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของ
ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองส่ือสาร
เร่ืองดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํา 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด  
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมกิจการและบริษัท 
ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ 
การดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกรรมการมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมกิจการและ
บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ
อยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้  
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเย่ียง 
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่
ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการ
และบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการ 
สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ 
ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของ
ขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวา 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง 
ตามที่ควร  

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมกิจการเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบและขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวาง 
การตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ 
ไดส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ในรายงานของ 
ผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน 
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว 
 
 
 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2560 
 
 
 



รายงานประจําป 2559  

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ั ี่ ั
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224
เงินลงทุนชั่วคราว 9 284,478,793 19,329,446 274,478,793 4,329,446

้ ้ ่ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 10 254,817,017 424,589,255 16,467,626 32,695,008
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 32.4 3,433,150 3,333,150 583,426,450 -
สินคาคงเหลือ 11 28,249,909 29,103,659 - -
รายการโทรทัศน ภาพยนตร และรายการระหวางผลิต 28,357,996 35,236,919 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12 77,038,439 101,685,800 5,648,547 21,743,476

รวมสินทรัพยหมนเวียน 939 753 097 772 798 526 982 669 482 64 623 154รวมสนทรพยหมุนเวยน 939,753,097 772,798,526 982,669,482 64,623,154

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 1,570,500 1,684,000 - -
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13.3 - - 463,018,871 1,263,018,871
เงินลงทุนในบริษัทรวม 13.1 477,135,439 831,484,731 213,671,955 427,050,000
เงินลงทุนในการรวมคา 13.2 3,514,107 15,540,411 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 14 677,456,639 700,653,176 6,797,065 8,164,363
คาความนิยม 15 923,167,963 1,259,698,551 - -
สินทรัพยไมมีตัวตน 16 265,130,260 290,706,903 - -
คาเชาจายลวงหนา 17 3,252,866 3,815,723 3,252,866 3,815,723
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 26,226,339 21,058,902 - -ญ , , , ,
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 19 150,118,995 140,172,614 1,372,894 1,466,352

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,527,573,108 3,264,815,011 688,113,651 1,703,515,309

รวมสินทรัพย 3,467,326,205 4,037,613,537 1,670,783,133 1,768,138,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ั ี่ ั
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,369,117 41,210,084 - -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 20.2 132,000,000 70,000,000 100,000,000 70,000,000เงนกูยมระยะสนจากสถาบนการเงน 20.2 132,000,000 70,000,000 100,000,000 70,000,000
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 21 162,059,164 230,120,704 111,097 23,917,304
เจาหนี้เงินลงทุน 111,526,450 - - -
รายไดรับลวงหนา 148,353,164 255,764,407 51,399 1,399
คาใชจายคางจาย 101,590,721 125,133,077 4,471,966 17,452,384
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 32.5 - 14,500,000 43,000,000 128,000,000
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินหนสนตามสญญาเชาการเงน
   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20.1 11,332,705 10,822,650 1,673,484 1,673,484
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20.3 154,350,730 584,557,367 108,737,837 550,334,375
ภาษีเงินไดคางจาย 13,874,512 10,340,008 10,781,398 -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                       48,893,252 64,988,338 3,658,450 16,027,309

รวมหนี้สินหมุนเวียน                  907,349,815 1,407,436,635 272,485,631 807,406,255

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 20.1 19,924,299 28,536,923 1,812,927 3,486,411
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20.3 790,367,925 1,049,662,500 426,981,224 604,863,863
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 32.6 35,460,000 - - -
ภาระผกพันผลประโยชนพนักงาน 22 69 582 145 48 859 622 7 115 636 6 600 845ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 69,582,145 48,859,622 7,115,636 6,600,845
เจาหนี้เงินลงทุนระยะยาว - 223,052,900 - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 46,902,523 50,131,372 - -
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน                       16,205,665 15,945,159 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน                  978,442,557 1,416,188,476 435,909,787 614,951,119

รวมหนี้สิน 1 885 792 372 2 823 625 111 708 395 418 1 422 357 374รวมหนีสิน 1,885,792,372 2,823,625,111 708,395,418 1,422,357,374

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน                                23
ทนจดทะเบียนทุนจดทะเบยน
หุนสามัญจํานวน 421,200,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญจํานวน 421,200,000 หุน 

(พ.ศ. 2558 : 324,000,000 หุน)
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท 421,200,000 324,000,000 421,200,000 324,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 315,564,680 72,564,680 315,564,680 72,564,680
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 42,120,000 - 42,120,000 -
กําไร(ขาดทุน)สะสม 336,768,230 322,470,110 183,503,035 (50,783,591)

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 8,472,076 3,833,966 - -องคประกอบอนของสวนของเจาของ 8,472,076 3,833,966

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,124,124,986 722,868,756 962,387,715 345,781,089
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 457,408,847 491,119,670 - -

รวมสวนของเจาของ 1,581,533,833 1,213,988,426 962,387,715 345,781,089

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 3,467,326,205 4,037,613,537 1,670,783,133 1,768,138,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

127

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหต บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขาย 680,753,652 723,197,801 213,698 58,240
รายไดจากการใหบริการ 1,880,145,534 1,445,625,161 12,789,732 87,331,592

รวมรายได 2,560,899,186 2,168,822,962 13,003,430 87,389,832

ตนทุน

ตนทุนขาย (240,067,075) (280,065,367) (27,936) (13,788)
ตนทุนการใหบริการ (1,444,124,994) (1,019,661,117) (9,737,965) (48,208,530)

รวมตนทุน (1,684,192,069) (1,299,726,484) (9,765,901) (48,222,318)

กําไรขั้นตน 876,707,117 869,096,478 3,237,529 39,167,514
รายไดอื่น 28 479,979,167 13,654,762 789,372,089 57,189,025
คาใชจายในการขาย (441,842,295) (453,244,843) (8,591,764) (31,031,044)
คาใชจายในการบริหาร (546,810,842) (402,448,953) (55,658,621) (66,697,786)
คาใชจายอื่น 29 (336,530,588) - (392,000,000) -

 ิตนทุนทางการเงิน (75,264,498) (76,282,306) (47,404,948) (49,388,783)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคา 13 91,402,363 105,676,720 - -

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 47,640,424 56,451,858 288,954,285 (50,761,074)
คาใชจายภาษีเงินได 30 (20,745,016) (13,656,113) (12,547,659) -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 26,895,408 42,795,745 276,406,626 (50,761,074)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหต บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 26

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเปนกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน

ั ( ) ( ) ( )หลังออกจากงาน (558,418) (25,646) - (22,517)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเปนกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม

ตามวิธีสวนไดเสีย (1,080,945) 4,897,205 - -

กําไร(ขาดทน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 25 256 045 47 667 304 276 406 626 (50 783 591)กาไร(ขาดทุน)เบดเสรจรวมสาหรบป 25,256,045 47,667,304 276,406,626 (50,783,591)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 56,976,538 35,164,296 276,406,626 (50,761,074)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (30,081,130) 7,631,449 - -

26,895,408 42,795,745 276,406,626 (50,761,074)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 55,337,175 40,035,855 276,406,626 (50,783,591)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (30,081,130) 7,631,449 - -

25,256,045 47,667,304 276,406,626 (50,783,591)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 27

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.14 0.11 0.69 (0.16)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

129

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
สวนของเจาของบริษัทใหญ

่

การเปลี่ยน สวนแบงกําไร รวมสวนของ
ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - สํารอง กําไร สัดสวนเงินลงทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก เจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวม

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฏหมาย (ขาดทุน)สะสม ในบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของเจาของ

องคประกอบอื่น
กําไรสะสม ของสวนของเจาของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 16,726,352 (27,603,947) (1,063,239) - 682,832,901 (16) 682,832,885
ชดเชยขาดทุนสะสม 24 - (298,209,055) (16,726,352) 314,935,407 - - - - -
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - 525,099,002 525,099,002
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 35,138,650 - 4,897,205 40,035,855 7,631,449 47,667,304กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป 35,138,650 4,897,205 40,035,855 7,631,449 47,667,304
เงินปนผลจายโดยบริษัทยอย - - - - - - - (41,610,765) (41,610,765)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 72,564,680 - 322,470,110 (1,063,239) 4,897,205 722,868,756 491,119,670 1,213,988,426

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 - 323,647,897 (1,063,239) 4,897,205 724,046,543 456,459,956 1,180,506,499
ผลกระทบจากการปรับปรงงบการเงินยอนหลัง 4 - - - (1 177 787) - - (1 177 787) 34 659 714 33 481 927ผลกระทบจากการปรบปรุงงบการเงนยอนหลง 4 - - - (1,177,787) - - (1,177,787) 34,659,714 33,481,927

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงแลว 324,000,000 72,564,680 - 322,470,110 (1,063,239) 4,897,205 722,868,756 491,119,670 1,213,988,426
การออกหุนใหม 23 97,200,000 243,000,000 - - - - 340,200,000 - 340,200,000
การเพิ่มทุนของบริษัทยอย 31.2 - - - - - - - 8,200,000 8,200,000
การเปลี่ยนสัดสวนเงินลงทุน - - - - 5,719,055 - 5,719,055 (5,719,055) -

ิ ั การลดทุนของบริษัทยอย 31.1 - - - - - - - (1,800,000) (1,800,000)
การจัดประเภทใหมเปนกําไรหรือขาดทุน - - - - - (9,856,782) (9,856,782) - (9,856,782)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 56,418,120 - 8,775,837 65,193,957 (30,081,130) 35,112,827
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 25 - - 42,120,000 (42,120,000) - - - - -
เงินปนผลจายโดยบริษัทยอย - - - - - - - (4,310,638) (4,310,638)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 42,120,000 336,768,230 4,655,816 3,816,260 1,124,124,986 457,408,847 1,581,533,833

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

130

บรษท เวฟ เอนเตอรเทนเมนท จากด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - สํารอง กําไรสะสม รวม

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) สวนของเจาของ

หมายเหต บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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 -
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (50,783,591) (50,783,591)ขาดทุนเบดเสรจรวมสาหรบป (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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 -  (50,783,591) 345,781,089
การออกหนใหม 23 97 200 000 243 000 000 340 200 000การออกหุนใหม 23 97,200,000 243,000,000 - - 340,200,000
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 276,406,626 276,406,626
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 25 - - 42,120,000 (42,120,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

131

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหต บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 47,640,424 56,451,858 288,954,285 (50,761,074)
รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคา 14 177,734,677 132,097,997 1,395,241 1,428,387
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 16 34,016,724 31,049,636 - -

้ดอกเบ้ียรับ (1,209,015) (1,324,945) (5,640,824) (287,128)
เงินปนผลรับ (162,000) - (71,957,000) (27,747,984)
(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนชั่วคราว (2,622,854) 1,200,500 (2,622,854) 1,200,500
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 13.1 (448,488,035) - (666,652,238) -
ขาดทุนจากการดอยคาของบริษัทรวมและการรวมคา 13 3,209,900 - - -
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13.3 - - 392,000,000 -

้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 21,963,176 (15,550,209) - -
คาเผื่อสินคาลาสมัย(กลับรายการ) 701,089 2,539,418 (738,220) (7,758)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (3,441,625) (2,964,357) 370 -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 14 3,174,298 261,641 - -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 782,227 - - -
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20,951,470 6,930,584 514,791 2,309,613ู
ตนทุนทางการเงิน 75,264,498 76,282,306 47,404,948 49,388,783
คาเผื่อการดอยคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 14 8,639,880 - - -
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยม 15 336,530,588 - - -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 13 (91,402,363) (105,676,720) - -

183,283,059 181,297,709 (17,341,501) (24,476,661)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

132

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 148,325,378 45,085,247 11,663,455 4,001,812
- สินคาคงเหลือ 152,661 176,042 738,220 7,758
- รายการโทรทัศน ภาพยนตร และรายการระหวางผลิต 6,878,923 (472,113) - 12,762,897
- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 31,241,092 11,766,934 15,461,923 12,046,533

่ ้- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน - (853,000) - -
- คาเชาจายลวงหนา 562,857 694,321 562,857 694,321
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (9,946,381) 18,195,522 - 14,428,462
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (71,043,515) 35,476,567 (23,806,207) (4,250,789)
- รายไดรับลวงหนา (107,411,243) (35,079,237) 50,000 (11,923,500)
- คาใชจายคางจาย (23,281,419) 20,298,978 (9,873,020) 11,510,308

้- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (16,095,088) (8,525,464) (12,368,861) (14,641,573)
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (926,967) (267,687) - (267,687)
- หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 260,506 (1,427,988) 93,458 (14,500,000)

กระแสเงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 141,999,863 266,365,831 (34,819,676) (14,608,119)
ดอกเบ้ียจาย (75,525,435) (76,991,384) (50,512,346) (46,687,463)
จายภาษีเงินได (32 060 924) (30 922 589) (1 133 254) (2 421 902)จายภาษเงนได (32,060,924) (30,922,589) (1,133,254) (2,421,902)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 34,413,504 158,451,858 (86,465,276) (63,717,484)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

133

( )

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหต บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 692,699 1,235,069 419,583 331,962
เงินปนผลรับ 23,456,865 - 31,742,168 17,962,832
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 113,500 - - -
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว (271,609,863) (35,000,000) (271,609,863) -

่เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 9,083,370 32,000,000 4,083,370 -
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 32.4 - 16,626,088 5,000,000 -

เงินสดใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (100,000) (3,333,150) (180,426,450) -

เงินสดจายเจาหนี้เงินลงทุน (111,526,450) - - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 32.4 880,030,284 - 880,030,284 -
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในการรวมคา 13.2 (1,350,000) - - -
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย - (357,250,336) - (430,000,000)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 7,730,310 29,156,182 817 -
เงินสดจายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (167,659,028) (223,612,021) (29,130) (26,253)
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (9,222,308) (2,142,548) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 359,639,379 (542,320,716) 469,210,779 (411,731,459)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)
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( )

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหต บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (17,840,967) 5,513,226 - -
เงินสดรับจากการออกหุนใหม 23 340,200,000 - 340,200,000 -
เงินสดจายเพื่อลดทุนในบริษัทยอย (1,800,000) - - -
บริษัทยอยจายเงินปนผล (4,310,638) (41,610,765) - -

 ื ้เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 344,000,000 70,000,000 280,000,000 70,000,000
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (273,800,000) - (250,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 32.5 30,960,000 3,500,000 10,000,000 50,000,000
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - (45,000,000) (10,000,000)
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 32.6 (10,000,000) - - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20.3 11,000,000 933,272,772 - 430,000,000
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20.3 (700,501,213) (572,242,081) (619,479,176) (97,990,939)
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (8,102,569) (6,279,389) (1,673,485) (1,534,026)

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (290,195,387) 392,153,763 (285,952,661) 440,475,035

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 103,857,496 8,284,905 96,792,842 (34,973,908)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 159,520,297 151,235,392 5,855,224 40,829,132

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินปนผลคางรับ 9 785 168เงนปนผลคางรบ - - - 9,785,168
การรับเงินปนผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย - - 50,000,000 -
การซ้ืออุปกรณโดยสัญญาเชาการเงิน 3,859,000 - - -
การซ้ืออุปกรณโดยที่ยังมิไดชําระเงิน 2,981,975 - - -
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยยังไมไดรับชําระเงิน - - 408,000,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

134134
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และเปนบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้ 
 

เลขที่ 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนททาวเวอร ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมกิจการ 
 

กลุมกิจการดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน การผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศนและภาพยนตร จําหนายละครโทรทัศน 
ในรูปแบบวีดีโอซีดีและดีวีดีพรอมลิขสิทธ์ิ ใหบริการเชาชวงพื้นที่ศูนยการคา จัดแสดงคอนเสิรตและโชว ใหบริการสอน
ภาษาอังกฤษ จําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มและใหบริการกิจกรรมการตลาด 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวนเร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี 
ที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบัติ 
และตองเปดเผยเร่ืองการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอนหรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสําคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 5 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี 
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ 
 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวของและสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ 
    ที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 
มาตรฐานการบัญชี 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 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวของและสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนข้ึน
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเส่ือมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใชวิธีการ
ตีราคาใหม มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน ไดมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแกโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวให
ชัดเจนข้ึน การปรับปรุงดังกลาวใหความแตกตางระหวาง เงินสมทบที่เกี่ยวของกับการบริการที่เกิดข้ึนใน 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบน้ันเกิดข้ึนเทานั้น และเงินสมทบท่ีเกี่ยวของกับการบริการที่มากกวาหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ไดรวมกิจการที่ใหบริการดานผูบริหารสําคัญแกกิจการที่รายงาน หรือแกบริษัทใหญของกิจการที่รายงาน  
ซ่ึงกิจการตองเปดเผยจํานวนเงินที่กิจการไดจายใหแกกิจการที่ใหบริการดานผูบริหารสําคัญ มาตรฐานดังกลาว
ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ ยกเวนเร่ืองการเปดเผยขอมูล 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ใหกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนที่ไดรับการยกเวน 
ไมตองรวมบริษัทยอยเขามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได 
และไดกําหนดใหวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปล่ียนแปลงใน
มูลคายุติธรรมดังกลาวไปยังกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ  
 

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

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนไดกําหนดใหชัดเจนข้ึน เกี่ยวกับ 
การปรับราคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายสะสมในกรณีที่กิจการใชวิธีการตีราคาใหม 
มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวของและสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึนวา
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ในการพิจารณาวาการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนนั้นเขาเง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของ 
กลุมกิจการ  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ไดมีการกําหนดใหสินทรัพยชีวภาพ รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพของกิจการตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
สภาวิชาชีพไดมีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม  
โดยยกเวนพืชเพื่อการใหผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 แนวปฏิบัตินี้กําหนดให 
พืชเพื่อการใหผลิตผล จะตองวัดมูลคาดวย ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม หักคาเพื่อการดอยคา (ถามี)  
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับ 
งบการเงินของกลุมกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ไดกําหนด 
คํานิยามใหชัดเจนข้ึน สําหรับ “เง่ือนไขการไดรับสิทธิ” และ กําหนดคํานิยามแยกกันระหวาง “เง่ือนไข
ผลงาน” และ “เง่ือนไขการบริการ” มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึนใน
เร่ือง ก) ภาระผูกพันที่กิจการตองจายชําระส่ิงตอบแทนที่อาจจะเกิดข้ึนที่เขาคํานิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน 
วาเปนหนี้สินทางการเงินหรือสวนของเจาของตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง
รายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่
เกี่ยวของ และไดกําหนดใหวัดมูลคาส่ิงตอบแทนที่อาจจะเกิดข้ึนที่ไมไดถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของ
ดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลา 
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไมไดถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการจัดต้ัง
การรวมคาที่อยูภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับ 
งบการเงินของกลุมกิจการ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) 
ที่กิจการเปนผูออกและสัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  
ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

ก)  กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวของและสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ไดใหคํานิยาม
ของกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนและไดกําหนดขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุง
ดังกลาวสงผลใหกองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คลายคลึงกัน ไดรับขอยกเวนจากการนําบริษัทยอย
เกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แตจะวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยเหลานั้นดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ไดกําหนดใหกิจการที่ดําเนินธุรกิจดาน 
การลงทุนเปดเผยขอมูลที่กําหนดไวสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุน มาตรฐานดังกลาวไมสงผล
กระทบกับงบการเงินและการเปดเผยขอมูลของกลุมกิจการ  
 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กลาวถึงการบัญชีสําหรับหนี้สินการจายเงินที่นําสงรัฐ หากหนี้สินนั้นอยูภายใตขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังไดกลาวเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับ
หนี้สินการจายเงินที่นําสงรัฐที่จังหวะเวลาและจํานวนเงินมีความแนนอน มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุมกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมี
สาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
    ทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
    การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
    แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน 
    เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน และ 
    สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถอืไวเพื่อขายและ 
   (ปรับปรุง 2558)    การดําเนินงานที่ยกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมี
สาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  เร่ือง การรวมการงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ 
   (ปรับปรุง 2558)    เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกจิกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  เร่ือง ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   (ปรับปรุง 2558)    ของกิจการหรือผูถือหุน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบ 
   (ปรับปรุง 2558)    กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกดิข้ึนจากการร้ือถอน  
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลกัษณะคลายคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา 
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)    หรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทนุการร้ือถอน  
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)    ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
    ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมี
สาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังนี้ (ตอ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)    ขอกําหนดเงินทนุข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ 
    เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่19 เร่ือง 
    ผลประโยชนของพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจายสินทรัพยทีไ่มใชเงินสดใหเจาของ 
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)    เหมืองผิวดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช  
 
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ และเกี่ยวของกับ

กลุมกิจการมีดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถอืไวเพื่อขาย 
   (ปรับปรุง 2559)    และการดําเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  เร่ือง การรวมการงาน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสีย 
   (ปรับปรุง 2559)    ในกิจการอื่น 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช (ตอ) 
 
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ และเกี่ยวของกับ

กลุมกิจการมีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใหความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังตอไปนี้  
 
- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไมควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอมูลในรูปแบบที่ทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ
รายการไดลดลง หากเปนรายการที่มีสาระสําคัญ จะตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มี
ตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจําเปนตองแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวของตอความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม
ของการใชการรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันวาหมายเหตุประกอบงบการเงินไมจําเปนตองเรียงลําดับตามลําดับ
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะถูกจัดกลุมโดยพิจารณาวาเปนรายการที่จะถูกจัดประเภทใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม โดยแตละกลุมจะแยกแสดงเปนรายการบรรทัดแยกตางหากในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนข้ึนวา
การคิดคาเส่ือมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยอางอิงกับรายไดนั้นไมเหมาะสม และ แกไขขอบเขตใหพืชที่
ใหผลิตผลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนข้ึน
สําหรับการเลือกใชอัตราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชนหลังออกจากงานวาใหใชอัตราผลตอบแทน
ของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคลองกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน
หลังออกจากงานเปนสําคัญ ไมใชพิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช (ตอ) 
 
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ และเกี่ยวของกับ

กลุมกิจการมีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการแกไขโดยใหทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอย การรวมคา หรือบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ใหใชวิธีราคาทุน หรือวิธีมูลคายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช) 
ทั้งนี้การเลือกใชนโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท (บริษัทยอย การรวมคา หรือบริษัทรวม) เปน
อิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใชวิธีสวนไดเสียจะตองทําโดยปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือ 1) ใหทางเลือกเพิ่มสําหรับ
กิจการที่ไมใชกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนที่มีสวนไดเสียในบริษัทรวมหรือการรวมคาที่เปน
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสียในเงินลงทุนในบริษัท
รวมหรือการรวมคาที่เปนกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการ 
วัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทรวมหรือการรวมคานั้นๆดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามที่บริษัทรวมหรือ
การรวมคานั้นๆใชอยู หรือจะถอดการวัดมูลคายุติธรรมออกและแทนดวยการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทรวม
หรือการรวมคาที่เปนกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชวิธีสวนไดเสีย
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือไดกําหนดใหมีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอางอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ขอมูลที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหวางกาล” วากิจการที่ใชประโยชนของขอผอนปรนนี้จะตองอางอิงจาก 
งบการเงินระหวางกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีขอมูลดังกลาวอยางเฉพาะเจาะจง โดยที่ผูใชงบการเงินตอง
สามารถเขาถึงรายงานอื่นที่มีขอมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหวางกาล  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการเปล่ียนแปลงโดยใหมีการสันนิษฐานวาการตัดจําหนาย
ของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยการอางอิงจากรายไดนั้นไมเหมาะสม ขอสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเขาขอหนึ่ง
ขอใดตอไปนี้ คือสินทรัพยไมมีตัวตนไดถูกแสดงเหมือนเปนตัววัดของรายได (นั่นคือรายไดเปนปจจัยที่เปน
ขอจํากัดของมูลคาที่จะไดรับจากสินทรัพย) หรือสามารถแสดงไดวารายไดและการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ที่ไดจากสินทรัพยมีความสัมพันธกันเปนอยางมาก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช (ตอ) 
 
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ และเกี่ยวของกับ

กลุมกิจการมีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2599) ไดมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับการวัดมูลคาและรับรูรายการของพืชเพื่อการใหผลผลิตซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเมื่อ พ.ศ. 2558  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหความชัดเจนเพิ่มเติม
ในกรณีที่สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) ถูกจัดประเภทใหมจาก “ที่ถือไวเพื่อขาย” เปน “ที่มีไว
เพื่อจายใหแกผูเปนเจาของ” หรือถูกจัดประเภทใหมในทางตรงกันขามนั้น ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลง
แผนการขายหรือแผนการจายและไมตองปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการปรับปรุงใหชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับ  
1) ขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวมวาใหใชกับกิจการที่เปนบริษัทใหญข้ันกลางที่เปนบริษัทยอยของ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนดวยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนจะตองนํา
บริษัทยอยที่ไมใชกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนและบริษัทยอยดังกลาวใหบริการหรือมีกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมดวย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ไดกําหนดใหมีความชัดเจนมากข้ึนสําหรับ  
1) การซ้ือสวนไดเสียในการดําเนินงานรวมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานรวมกันนั้นประกอบกันข้ึนเปนธุรกิจ 
ใหผูซ้ือนําหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานมีการซ้ือสวนไดเสีย
ในการดําเนินงานรวมกันเพิ่มข้ึนนั้น สวนไดเสียเดิมที่มีอยูในการดําเนินงานรวมกันจะไมถูกวัดมูลคาใหม  
หากรวมดําเนินงานยังคงมีการควบคุมรวมอยู  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการกําหนดใหชัดเจนย่ิงข้ึนใหกิจการที่เปน
กิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุน ตองเปดเผยขอมูลของบริษัทยอยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ตามท่ี
กําหนดใน TFRS 12 แมไมไดมีการจัดทํางบการเงินรวม 
 
ผูบริหารของกิจการไดประเมินและพิจารณาวามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอกลุมกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช (ตอ) 

 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมี
ผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคาคงเหลือ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่8 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 
    เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
    เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตนทุนการกูยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
    ที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน 
    เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ 
    รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน และ 
    สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  เร่ือง การรวมธุรกจิ 
   (ปรับปรุง 2559)  



รายงานประจําป 2559   
 

148  
 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช (ตอ) 

 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมี
ผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังนี้ (ตอ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เร่ือง สัญญาประกันภัย 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร  
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  เร่ือง สวนงานดําเนินงาน  
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ 
   (ปรับปรุง 2559)    เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกจิกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา  
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 25  เร่ือง ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   (ปรับปรุง 2559)    กิจการหรือของผูถือหุน 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 27  เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบ 
  (ปรับปรุง 2559)    กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 29  เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 31  เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 32  เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทนุการร้ือถอน การบูรณะ 
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)    และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ (ตอ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหมซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวัน
บังคับใช (ตอ) 

 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมี
ผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังนี้ (ตอ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใต 29 (ปรับปรุง2559) 
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที่เงินเฟอรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)    ขอกําหนดเงินทนุข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ 
    เหลานี้ สําหรับ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจายสินทรัพยทีไ่มใชเงินสดใหเจาของ 
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)    เหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่104  เร่ือง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่105  เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือ 
   (ปรับปรุง 2559)    ทางการเงิน 
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2  นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษทัรวม 
 

(1) บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมกิจการควบคุม กลุมกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุมกิจการ 
มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถทําใหเกิด 
ผลกระทบตอผลตอบแทนจากการใชอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมกิจการรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวใน 
งบการเงินรวมต้ังแตวันที่กลุมกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมกิจการจะไมนํางบการเงินของบริษัทยอย
มารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม 

 

กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซ้ือบริษัทยอย 
ประกอบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซ้ือโอนใหและหนี้สินที่กอข้ึนเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซ้ือ
และสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมกิจการ ส่ิงตอบแทนที่โอนใหรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 
หรือหนี้สินที่ผูซ้ือคาดวาจะตองจายชําระตามขอตกลง ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซ้ือจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน 
มูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุนที่ถือ 
โดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ือตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซ้ือถืออยูในผูถูกซ้ือกอนหนา 
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการวัดมูลคาใหมนั้นใน
กําไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายออกไปโดยกลุมกิจการ รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซ้ือซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซ่ึงจัดประเภทเปนสวนของผูถือหุนตองไมมีการวัดมูลคาใหม และ
ใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของผูถือหุน 
 

สวนเกินของมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือ
ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซ้ือที่ผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจ ที่มากกวามูลคายุติธรรมสุทธิ  
ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา ตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาส่ิงตอบแทนที่โอนให มูลคา
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของ 
ผูถูกซ้ือที่ผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาเนื่องจากการ 
ซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน 
 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกันในกลุมกิจการ ขาดทุนที่
ยังไมเกิดข้ึนจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการ
ดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ  
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย 
ตนทุนนั้นจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของเงินลงทุนนี้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษทัรวม (ตอ) 
 

(2) รายการและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

กลุมกิจการปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของผูถือหุนกลุมกิจการ 
สําหรับการซ้ือสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนที่จายใหและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สุทธิของหุนที่ซ้ือมาในบริษัทยอยจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน  และกําไรหรือขาดทุนจากการขายในสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน 
 

(3) การจําหนายบริษทัยอย 
 

เ ม่ือกลุมกิจการสูญเสียการควบคุม  สวนได เสียในกิจการที่ เหลืออยูจะวัดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลคา
ของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของเงินลงทุนที่เหลืออยูในรูปของบริษัทรวม กิจการรวมคา 
หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการนั้น 
จะถูกปฏิบัติเสมือนวากลุมกิจการมีการจําหนายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป 
 

(4) บริษัทรวม  
 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการที่ 
กลุมกิจการถือหุน ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมกิจการรับรูเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรก
ดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุน
ของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมกิจการรวมถึงคาความนิยม 
ที่ระบุได ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน 
 

ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  กิจการตองจัดประเภทรายการ 
ที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง 
 

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรหรือขาดทุน และ
สวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาดังกลาวขางตน จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เม่ือสวนแบงขาดทุน
ของกลุมกิจการในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัทรวมนั้น กลุมกิจการ
จะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกลุมกิจการมีภาระผูกพันในหน้ีของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทน
บริษัทรวม 
 

กลุมกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคา
หรือไม หากมีขอบงชี้เกิดข้ึนกลุมกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทรวมใน 
งบกําไรขาดทุน 
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2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษทัรวม (ตอ) 
 

(4) บริษัทรวม (ตอ) 
 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมกิจการกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมกิจการมีสวนไดเสียในบริษัท
รวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพย
ที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา 
 
บริษัทรวมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ กําไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวม จะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของส่ิงตอบแทนที่คาดวาตองจาย  
ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้ 
 

(5) การรวมการงาน 
 
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน หรือการรวมคา โดยข้ึนอยูกับสิทธิและภาระ
ผูกพันตามสัญญาของผูลงทุนแตละราย กลุมกิจการไดประเมินลักษณะของการรวมการงานที่มีและพิจารณาวาเปน 
การรวมคา ซ่ึงการรวมคารับรูเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
ตามวิธีสวนไดเสียเงินลงทุนในการรวมคารับรูเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุนและปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อ
รับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่
กลุมกิจการมีสวนไดเสีย หากสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในการรวมคามีจํานวนเทากับหรือสูงกวาสวนไดเสีย
ของกลุมกิจการในการรวมคานั้น(ซ่ึงรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุน
สุทธิของกลุมกิจการในการรวมคานั้น) กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงในขาดทุนที่เกินกวาสวนไดเสียของตนในการ
รวมคานั้น นอกจากวากลุมกิจการมีภาระผูกพัน หรือไดจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนการรวมคาไปแลว 
 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมกิจการกับการรวมคาจะตัดบัญชีเทาที่กลุมกิจการมีสวนไดเสียในการ
รวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา การรวมคาจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ 
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2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 
 

รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมกิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ 
จายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตรา
ตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินป ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรู
กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย 

 

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 หักดวยสวนลดที่เกี่ยวของทั้งหมด สวนยอมใหหรือเงินที่ไดรับคืน มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติ 
ที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวย คาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป รวมถึงคาใชจายในการขาย  
กลุมกิจการบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือมคุณภาพเทาที่จําเปน 
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2.8  รายการโทรทัศน ภาพยนตร และคอนเสิรตระหวางผลิต 
 

รายการโทรทัศนระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทํารายการโทรทัศนที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเปน
ตนทุนการใหบริการเม่ือไดโอนสิทธิและสงมอบ หรือเม่ือไดออกอากาศ ตนทุนการผลิตรายการโทรทัศนประกอบดวย
คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตและถายทํารายการโทรทัศน และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

ภาพยนตรระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทําภาพยนตรที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเเปนตนทุน 
การใชบริการเมื่อมีการจําหนายหรือจัดฉายภาพยนตร ตนทุนการผลิตภาพยนตรประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการผลิตและถายทําภาพยนตร และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

คอนเสิรตระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตคอนสิรตที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเเปนตนทุนการใหบริการ 
เม่ือไดจัดแสดงคอนเสิรต ตนทุนการผลิตคอนเสิรตประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตคอนเสิรต 
และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

2.9  เงินลงทุน 
 

กลุมกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 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 
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เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  
หักดวยคาเผื่อการดอยคา 
 

เงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคา 
 

กลุมกิจการจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของ 
มูลคาเกิดข้ึน หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจาก 
คาเผื่อการลดลงของมูลคารวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
 

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม ตนทุนเร่ิมแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการซ้ือสินทรัพยนั้น  
 

ตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม 
เม่ือเม่ือตนทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสารถวัดมูลคา 
ไดอยางนาเชื่อถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ 
บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 

ที่ดินไมมีการคิดคาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาของสินทรัพยคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาทุนแตละชนิดตลอดอายุ 
การใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

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 
 

คาความนิยมคือส่ิงตอบแทนที่โอนใหที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมกิจการในสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได 
และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของบริษัทยอย ณ วันที่ไดมาซ่ึงบริษัทยอยนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงบริษัทยอย 
จะแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอยคา
ของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยที่หนวยนั้น
อาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซ่ึงคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุ
สวนงานดําเนินงานได 

 

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

2.13.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซ้ือมาจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค  และจะถูกตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
 

2.13.2 สัญญาท่ีทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาท่ีเก่ียวของ 
 

สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของที่ไดมาจากการรวมธุรกิจจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ  
วันรวมธุรกิจ สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของมีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน
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 - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ  
สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจาก
ผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น  
 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงิน
ที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา 
 

จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สิน 
คงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงท่ี
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพยที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูใหเชา 
 

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่จาย
ตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงินคางรับ 
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกที่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายได
ตลอดอายุของสัญญาเชา 
 

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ 
ตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของ 
กลุมกิจการซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจายใหแกผูเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรง
ตลอดชวงเวลาการใหเชา 
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2.16 เงินกูยืม 
 
เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึนเงินกูยืมวัดมูลคา 
ในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางเงินที่ไดรับ (หักดวยตนทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม  
 
คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูในกรณีที่มีความเปนไปไดที่จะใชวงเงินกู
บางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานที่มีความเปนไปได 
ที่จะใชวงเงินบางสวนหรือทั้งหมดคาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการใหบริการสภาพคลองและ 
จะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ 
 
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลา
ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.17 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของ 
ผูถือหุนตามลําดับ 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวา 
จะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศท่ีบริษัทยอย และบริษัทรวมของกลุมกิจการไดดําเนินงาน
และเกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณที่
การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติข้ึนอยูกับการตีความ และจะต้ังประมาณการคาใชจายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวา
จะตองจายชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เม่ือเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน 
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจาก
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 
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2.17 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลตางชั่วคราวน้ันมาใชประโยชน กลุมกิจการไดต้ังภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่ตองเสียภาษีเวนแตกลุมกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดข้ึนไดภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ 
ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน 
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซ่ึงต้ังใจจะ 
จายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 
 

2.18 ผลประโยชนพนักงาน 
 
2.18.1 ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 
บริษัทไดกําหนดโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน 
  
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจายเงินสมทบใหกองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริษัทไมมีภาระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่ม ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายให
พนักงานทั้งหมดสําหรับการใหบริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปจจุบัน บริษัทจะจายสมทบใหกับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 บริษัทไมมีภาระผูกพันที่จะจายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจายเงินสมทบไปแลว เงินสมทบจะถูกรับรูเปนคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานเม่ือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูกรับรูเปนสินทรัพยจนกวาจะมีการ
ไดรับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกําหนดจาย 
 
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 หรือเสนอท่ีจะใหผลประโยชน
เม่ือเลิกจาง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานดวยความสมัครใจของพนักงาน บริษัทจะรับรูผลประโยชนเม่ือเลิกจาง
เฉพาะเม่ือบริษัทมีโครงการที่เปนทางการอยางละเอียดสําหรับการเลิกจางและไมสามารถยกเลิกโครงการนั้นไดใน
สวนของการเสนอที่จะใหผลประโยชนเม่ือเลิกจางดวยความสมัครใจนั้นจะคํานวณจากจํานวนพนักงานที่คาดวา 
จะยอมรับขอเสนอ ผลประประโยชนที่มีกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานตองคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน 
 

2.19 ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเม่ือ กลุมกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการหน้ีสินจะไมรับรูสําหรับขาดทุน
จากการดําเนินงานในอนาคต 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
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 
 
รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุมกิจการ 
รายไดจะแสดงดวยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและสวนลด โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ
เปนเจาของสินคา รายไดคาโฆษณาและคาเลาเรียนรับรูเม่ือไดใหบริการแกลูกคา  
 
รายไดดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.22 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวาคือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 
กลุมบกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินซ่ึงไดแก การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม
สัญญา ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารของบริษัท โดยมุงเนนความผันผวน
ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทใหเหลือนอย
ที่สุดเทาที่เปนไปได 
 
การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารเงินสวนกลาง (สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการ) เปนไปตามนโยบายที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเส่ียงทาง
การเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมกิจการ คณะกรรมการจัดการความเส่ียง
จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรรวมถึงนโยบาย
สําหรับความเส่ียงที่เฉพาะเจาะจง เชน ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบี้ย  
ความเส่ียงการใหสินเชื่อ การใชตราสารทั้งที่เปนอนุพันธทางการเงินและไมใชอนุพันธทางการเงินและการลงทุนโดยใช
สภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อยางไรก็ตาม รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมกิจการ 
สวนใหญไมข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทไมไดใชอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกัน
ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กลุมกิจการไมมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมกิจการ 
มีลูกหนี้และเจาหนี้สวนใหญเปนสกุลเงินบาท กลุมกิจการไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 

3.1.3 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อของกลุมกิจการไมมีการกระจุกตัวอยางมีสาระสําคัญ นโยบายของบริษัทคือทําใหเชื่อม่ัน
ไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับเหมาะสม ฝายบริหารของกลุมกิจการเชื่อวา
มูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไวใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ) 
 
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 

 
3.1.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

 
ความสามารถในการหาแหลงเงินลงทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูยืมที่ไดมีการ 
ตกลงไวแลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการไดต้ังเปาหมายวาจะใชความยืดหยุนในการระดม 
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหเพียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เปนฐาน
ของบริษัทมีพลวัตเปล่ียนแปลงได 

 
3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม 

 
ตารางตอไปน้ีแสดงการวิเคราะหเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา  
ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 
 
 ขอมูลระดับ 1 ไดแก ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง

เดียวกัน  

 ขอมูลระดับ 2 ไดแก ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได

โดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 

 ขอมูลระดับ 3 ไดแก ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซ่ึงไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไม

สามารถสังเกตได) 

ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และดูหมายเหตุ 20.3 
สําหรับการเปดเผยขอมูลของเงินกูยืมระยะยาวที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
 

ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย 
สินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูมูลคายุตธิรรม     
   ผานงบกําไรขาดทุน 
   หลักทรัพยเพื่อคา 3,478,793 - - 3,478,793 
 
ไมมีรายการโอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ)  
 

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ) 
 
(ก)  เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดับ 1 

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

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดับ 2 
 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไดมีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง (ตัวอยางเชน ตราสารอนุพันธที่มี
การซ้ือขายในตลาดรองที่ไมไดมีการจัดต้ังอยางเปนทางการ (over-the-counter) วัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมิน
มูลคา โดยเทคนิคการประเมินมูลคานี้ใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยูและอางอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใชนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลคายุติธรรมไดมาจาก
ขอมูลที่สังเกตได เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูในระดับ 2 
 
ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตไดในตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใน
ระดับ 3 
 
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลคาที่ใชในการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดังตอไปนี้ : 
 
 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตัวแทนสําหรับเคร่ืองมือที่คลายคลึงกัน;  
 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอางอิงจากเสนอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได; 
 มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากําหนดโดยอางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลคาที่ไดกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน; 
 เทคนิคอื่น เชนการวิเคราะหการคิดลดกระแสเงินสด ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินทีเ่หลอื  
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4 การปรับปรุงงบการเงินใหม 
 
เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุมกิจการไดซ้ือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(มหาชน) (“อินเด็กซ”) รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับจากการลงทุนไดจัดทําแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2559 กลุมกิจการจึงปรับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับจากการซ้ือกิจการตามรายงานดังกลาวโดยปรับกับ 
คาความนิยม 
 
ผลของรายการปรับปรุงที่มีตองบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

  ตามที่เคยรายงานไว  เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  ตามที่ปรับใหม 

  บาท  บาท  บาท 
    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 680,548,920 20,104,256 700,653,176 
คาความนิยม 1,295,536,051 (35,837,500) 1,259,698,551 
สินทรัพยไมมีตัวตน 205,228,753 85,478,150 290,706,903 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 17,575,902 3,483,000 21,058,902 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 159,216,614 (19,044,000) 140,172,614 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 29,429,393 20,701,979 50,131,372 
ขาดทุนสะสม 323,647,897 (1,177,787) 322,470,110 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 456,459,956 34,659,714 491,119,670 
    
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
   สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
คาใชจายในการบริหาร 398,986,359 3,462,594 402,448,953 
คาใชจายภาษีเงินได 14,763,134 (1,107,021) 13,656,113 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 45,151,318 (2,355,573) 42,795,745 
    
กําไรตอหุน  0.11 - 0.11 
 
เนื่องจากรายการปรับปรุงดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุมกิจการ 
จึงไมไดแสดงงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
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5 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 
 

5.1 คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 
 

กลุมกิจการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซ่ึงคํานวณ 
จากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นอยูในสภาพพรอมขาย การคํานวณดังกลาว
ตองอาศัยการประมาณของผูบริหาร โดยพิจารณาจากขอมูลในอดีต ประสบการณของผูบริหารในธุรกิจ และแนวโนมของตลาด 
 

5.2 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญข้ึนอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  
โดยมีขอสมมติฐานหลายตัว รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอสมมติฐานเหลานีจ้ะสงผลกระทบ
ตอมูลคาของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ 
 

กลุมกิจการไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซ่ึงไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุมกิจการ
พิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตองจายชําระผลประโยชน
เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวของ 
 

ขอสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผย 
ในหมายเหตุ 22 
 

5.3 ประมาณการการดอยคาของคาความนิยม 
 

กลุมกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.12 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการ 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15) 

 

6 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของกลุมกิจการนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
กลุมกิจการ เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
หรือการออกหุนใหมเพื่อลดภาระหนี้ 
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7 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ 
 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 สถาบัน  ธุรกิจบนัเทงิและ  
 สอนภาษา ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากสวนงานธุรกิจ 657,875,419 680,679,793 1,225,828,727 2,564,383,939 

รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ - - (3,484,753) (3,484,753) 

รวมรายได 657,875,419 680,679,793 1,222,343,974 2,560,899,186 
     

ผลการดาํเนินงานตามสวนงาน 31,550,988 33,018,920 101,352,974 165,922,882 
รายไดอืน่    479,979,167 
คาใชจายอื่น    (336,530,588) 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได    (66,117,501) 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย    (211,751,401) 
ตนทุนทางการเงนิ    (75,264,498) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

   และการรวมคา    91,402,363 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได    47,640,424 

คาใชจายภาษีเงินได    (20,745,016) 

กําไรสุทธิ    26,895,408 
     

สินคาคงเหลือ 365,911 20,715,821 7,168,177 28,249,909 
สินทรัพยถาวร 53,465,627 99,662,396 524,328,616 677,456,639 
สินทรัพยไมมีตัวตน 37,378,945 148,701,230 79,050,085 265,130,260 
เงินลงทุนในบริษทัรวม    477,135,439 
เงินลงทุนในการรวมคา    3,514,107 
คาความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน    1,092,671,890 

สินทรัพยทั้งส้ินในงบการเงินรวม    3,467,326,205 
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7 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ตามที่ปรับใหม 

 สถาบัน  ธุรกิจบันเทิงและ  
 สอนภาษา ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากสวนงานธุรกิจ 716,334,676 723,139,560 737,559,849 2,177,034,085 

รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ - - (8,211,123) (8,211,123) 

รวมรายได 716,334,676 723,139,560 729,348,726 2,168,822,962 
     

ผลการดาํเนินงานตามสวนงาน    65,031,359 
รายไดอืน่    13,654,762 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได    (51,628,677) 
ตนทุนทางการเงนิ    (76,282,306) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

   และการรวมคา    105,676,720 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได    56,451,858 

คาใชจายภาษีเงินได    (13,656,113) 

กําไรสุทธิ    42,795,745 
     

สินคาคงเหลือ 4,509,692 17,963,514 6,630,453 29,103,659 
สินทรัพยถาวร 63,246,800 89,329,864 548,076,512 700,653,176 
สินทรัพยไมมีตัวตน 53,664,421 148,199,310 88,843,172 290,706,903 
เงินลงทุนในบริษทัรวม    831,484,731 
เงินลงทุนในการรวมคา    15,540,411 
คาความนิยม    1,259,698,551 

สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน    910,426,106 

สินทรัพยทั้งส้ินในงบการเงินรวม    4,037,613,537 

 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยของสวนงานประกอบดวยอุปกรณ สินคาคงเหลือ  
ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน  
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8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 261,444,974 145,172,750 102,648,066 1,837,257 

เงินฝากธนาคารระยะส้ัน 1,932,819 14,347,547 - 4,017,967 

 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224 

 
เงินฝากธนาคารระยะส้ันมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.53 (พ.ศ. 2558 : รอยละ 2.25) และมีระยะเวลาครบกําหนดโดยเฉล่ียที่ 
60 วัน 
 

9 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวย      
1. หลักทรัพยเพือ่คา 8,671,556 3,478,793 14,911,700 4,329,446 

2. หลักทรัพยทีถ่อืไวจนครบกาํหนด 281,000,000 281,000,000 15,000,000 15,000,000 

รวม 289,671,556 284,478,793 29,911,700 19,329,446 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคา (5,192,763) - (10,582,254) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 284,478,793 284,478,793 19,329,446 19,329,446 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวย     
1. หลักทรัพยเพือ่คา 8,671,556 3,478,793 14,911,700 4,329,446 

2. หลักทรัพยทีถ่อืไวจนครบกาํหนด 271,000,000 271,000,000 - - 

รวม 279,671,556 274,478,793 14,911,700 4,329,446 

หัก  คาเผื่อการปรับมูลคา (5,192,763) - (10,582,254) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 274,478,793 274,478,793 4,329,446 4,329,446 
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9 เงินลงทุนช่ัวคราว (ตอ) 
 
ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเพื่อคามีความเคลื่อนไหวดังนี ้
 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 4,329,446 
ซ้ือหลักทรัพย 609,863 
ขายหลักทรัพย (4,324,273) 

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม 2,863,757 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 3,478,793 

 
10 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก 172,789,328 209,705,690 - 5,546,448 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

   (หมายเหตุ 32.3) 15,578,225 26,367,826 - - 

รวม 188,367,553 236,073,516 - 5,546,448 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (38,896,426) (16,933,250) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 149,471,127 219,140,266 - 5,546,448 
คาใชจายจายลวงหนา 20,132,853 29,436,443 183,597 241,521 
ดอกเบี้ยจายรอการตัดจาย 1,406,583 590,566 1,374,410 484,691 
ดอกเบี้ยคางรับ 741,203 22,156,572 5,233,922 12,680 
ลูกหนี้อื่น 8,682,947 125,319,144 9,640,697 - 
รายไดคางรับ 66,422,120 22,402,740 - 16,600,000 
เงินทดรองจาย 6,553,327 5,543,524 35,000 24,500 

เงินปนผลคางรับ 1,406,857 - - 9,785,168 

 254,817,017 424,589,255 16,467,626 32,695,008 

 



รายงานประจําป 2559   
 

171  
 

10 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 95,724,410 108,990,896 - 12,000 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 32,210,153 44,137,402 - 3,347,448 
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 4,049,219 36,539,248 - 2,187,000 
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 26,223,029 13,947,091 - - 

เกินกวา 12 เดือน 30,160,742 32,458,879 - - 

รวมลูกหนี้การคา 188,367,553 236,073,516 - 5,546,448 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (38,896,426) (16,933,250) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 149,471,127 219,140,266 - 5,546,448 

 
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ทีค่างชําระไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชาํระ 1,260,360 - - - 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,438,845 16,168,359 - - 
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 2,315,689 7,271,167 - - 
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 2,534,091 2,928,300 - - 

เกิน 12 เดือน 8,029,240 - - - 

รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 15,578,225 26,367,826 - - 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,506,032) - - - 

 8,072,193 26,367,826 - - 
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11 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรรจุภัณฑ 7,168,177 6,656,853 - 26,401 
แผนวีซีดแีละดีวดี ี 55,581 767,400 55,581 767,400 
หนังสือ 2,198,960 4,695,955 - - 
วัตถุดบิ - อาหาร 20,715,821 20,510,690 - - 

หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย (1,888,630) (3,527,239) (55,581) (793,801) 

 28,249,909 29,103,659 - - 

 
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจํานวน 230,435,296 บาท และ 27,936 บาท (พ.ศ. 2558 : 
302,111,403 บาท และ 13,788 บาท) สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
 

12 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเลาเรียนรอธนาคารนําฝากเงิน 7,035,584 17,886,246 - - 
เงินประกัน - 14,500,000 - 14,500,000 
ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนดชาํระ 13,896,165 14,765,516 183,273 1,105,397 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 43,257,026 37,047,132 5,465,274 6,098,280 

อื่นๆ 12,849,664 17,486,906 - 39,799 

 77,038,439 101,685,800 5,648,547 21,743,476 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 831,484,731 427,050,000 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม (21,795,000) - 
ขายเงินลงทุนระหวางป (441,399,031) (213,378,045) 
สวนแบงกําไร 102,278,802 - 
สวนแบงกําไรเบด็เสร็จอื่น 8,775,837 - 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (2,209,900) - 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 477,135,439 213,671,955 
 

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
 

เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) จํานวน 
181,500,000 หุน ใหกับบุคคลภายนอก ในราคาหุนละ 4.85 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 880 ลานบาท โดยมีกําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนดังกลาว รวมอยูใน “รายไดอื่น” เปนจํานวน 448 ลานบาทและ 667 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามลําดับ ภายหลังการจําหนายเงินลงทุน สัดสวนความเปนเจาของในบริษัท ไทย โซลาร 
เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ลดลงจาก รอยละ 20 เปนรอยละ 10 อยางไรก็ตามบริษัทยังมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอ 
บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงยังคงจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทรวม ในป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

    สัดสวนความเปนเจาของ  
  ลักษณะ ประเทศท่ี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 วิธีการวัดมูลคา 
       

บริษัทรวม ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน ถือหุนโดยตรง ไทย 10.00 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 50.00 วิธีสวนไดเสีย 
บริษัท แฮปปโอ จํากัด จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 33.00 33.00 วิธีสวนไดเสีย 
บริษัท ทาวน แบรนดดิ้ง จํากัด จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 20.00 20.00 วิธีสวนไดเสีย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีจํานวน  1,107.15 ลานบาท  (พ .ศ .  2558 :  
จํานวน 1,380.35 ลานบาท) และมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมกิจการ มีจํานวน 456.25 ลานบาท (พ.ศ. 2558 : 
จํานวน 808.10 บาท) 
 

ไมมีหนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัทรวม 
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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. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 977,037,378 337,425,538 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (ไมรวมเงินสด) 2,259,172,791 686,176,899 

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 3,236,210,169 1,023,602,437 

   

สินทรัพยไมหมุนเวียน 5,138,661,570 3,820,792,271 

รวมสินทรัพย 8,374,871,739 4,844,394,708 

   
หนี้สินหมุนเวียน   
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไมรวมเจาหนี้การคา) 554,488,346 246,191,276 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจาหนี้การคา) 455,564,105 38,237,058 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 1,010,052,451 284,428,334 

   
หนี้สินไมหมุนเวียน   
หนี้สินทางการเงิน 728,770,807 515,508,140 

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 2,050,629,756 4,128,985 

หนี้สินไมหมุนเวยีนรวม 2,779,400,563 519,637,125 

รวมหนี้สิน 3,789,453,014 804,065,459 

   
สินทรัพยสุทธิ 4,585,421,725 4,040,329,249 

หัก สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม  22,843,574 2,791 

สินทรัพยสุทธิของบริษัทใหญ 4,562,575,151 4,040,326,458 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป  

 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

รายได 421,727,250 129,150,388 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (149,513,136) (119,656,995) 
ดอกเบี้ยรับ 11,152,936 22,038,405 
คาใชจายดอกเบี้ย (59,935,251) (27,847,171) 
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง 647,130,265 530,485,054 
คาใชจายภาษีเงินได (29,971,852) (3,707,058) 
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง 617,158,413 526,777,996 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 13,608,683 24,486,026 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 630,767,096 551,264,022 
   

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 21,795,000 - 
 
ขอมูลขางตนเปนจํานวนที่รวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม (ซ่ึงไมใชเพียงแคสวนแบงของกลุมกิจการในบริษัทรวม
ดังกลาว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกตางของนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการและบริษัทรวม 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 
การกระทบยอดรายการขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม 
 
 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,040,326,458 3,489,251,064 
เงินปนผล (108,893,652) - 
กําไรสําหรับป 617,628,000 526,597,369 
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   

   ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,514,345 24,478,025 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันส้ินป 4,562,574,151 4,040,326,458 

สวนไดเสียในบริษัทรวม รอยละ 10 รอยละ 20 

มูลคาตามบัญชี 456,257,415 808,065,292 

 
บริษัทรวมที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ 
 
นอกเหนือจากสวนไดเสียในบริษัทรวมดังกลาวขางตน กลุมกิจการยังมีสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละรายไมมี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไดบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
  

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละราย   

   ไมมีสาระสําคัญซ่ึงกิจการบันทกึบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 20,878,024 23,419,439 

จํานวนรวมของสวนแบงในบริษทัรวม;   
ขาดทุนจากการดาํเนินงานตอเนื่อง (571,087) (4,029,320) 
กําไรเบ็ดเสร็จอีน่ - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (571,087) (4,029,320) 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.2 เงินลงทุนในการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคา 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 15,540,411 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวางป 1,350,000 
สวนแบงขาดทุน (10,876,439) 
เงินปนผลรับจากการรวมคา (1,499,865) 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (1,000,000) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 3,514,107 

 
เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท อินเด็กซ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทลงทุนในการรวมคา  
อินเด็กซ ดีไซน 103 เปนจํานวนเงิน 1,350,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 90 การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 จัดตั้งข้ึนเม่ือ
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
ลักษณะของเงินลงทุนในการรวมคา ในป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 
    สัดสวนความเปนเจาของ  
  ลักษณะ ประเทศท่ี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 วิธีการวัดมูลคา 
       

                                การรวมคาภายใตบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
การรวมคา ไอดีทู จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 67.00 67.00 วิธีสวนไดเสีย 
การรวมคา อินเด็กซ ซิต้ี นีออน  จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 50.00 50.00 วิธีสวนไดเสีย 
การรวมคา อินเด็กซ ดี 103 มาโก จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 70.00 70.00 วิธีสวนไดเสีย 
การรวมคา อินเด็กซ ดี 63  จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 63.00 63.00 วิธีสวนไดเสีย 
การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103  จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม ไทย 90.00 - วิธีสวนไดเสีย 

 
กลุมกิจการไมมีภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึน ซ่ึงเกี่ยวของกับการรวมคา  
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
13.2 เงินลงทุนในการรวมคา (ตอ) 

 
การรวมคาท่ีแตละรายไมมีสาระสําคัญ 
 
กลุมกิจการมีสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ ซ่ึงไดบนัทึกเงินลงทนุโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
  

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละราย 3,514,107 15,540,411 

   ไมมีสาระสําคัญซ่ึงกิจการบันทกึบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย   
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;   

   กําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานตอเนือ่ง (10,876,439) 781,096 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (10,876,439) 781,096 

 
13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,263,018,871 

ขายเงินลงทุนระหวางป (800,000,000) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 463,018,871 

 
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด 
 
เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด  
ใหกับบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุป จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 408 ลานบาท โดยมีขาดทุนจาก
การจําหนายเงินลงทุนดังกลาว รวมอยูใน “คาใชจายอื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เปนจํานวน 392 ลานบาท การ
จําหนายเงินลงทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของกลุมกิจการใน บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2558 บริษัทไดลงทุนในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ”) ซ่ึงจัดต้ังข้ึน 
ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักในการใหบริการและจัดกิจกรรมการตลาด โดยบริษัทซ้ือหุนจํานวน 86,000,000 หุน 
คิดเปนรอยละ 50 ของหุนที่ออกและไดชําระเงินลงทุนจํานวน 430 ลานบาท เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
ในป พ.ศ. 2559 กลุมบริษัทไดจัดทํารายงานการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับจากการลงทุนแลวเสร็จและ 
ใชผลจากการประเมินมูลคายุติธรรมดังกลาวปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินกับคาความนิยม 
 
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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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
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 480,662,531 
สินทรัพยไมมีตัวตน 93,589,306 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 10,416,618 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 77,989,726 
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) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี (21,809,000) 
หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น (43,100) 

มูลคายุติธรรมสุทธิ 830,074,223 
หัก  สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (525,099,002) 

สินทรัพยที่สามารถระบุไดสุทธิ 304,975,221 
  

คาความนิยม 125,024,779 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้ 
        สัดสวนของ 
        หุนสามัญท่ีถอืโดย 
        สวนไดเสียท่ีไมม ี
    สัดสวนของหุนสามญั สัดสวนของหุนสามญั อํานาจควบคุม 

 สถานท่ีหลักในการ   ท่ีถือโดยบริษัทใหญ ท่ีถือโดยกลุมกิจการ (รอยละ) 

 ประกอบธุรกิจ/ประเทศ   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธรุกิจ ลักษณะความสัมพนัธ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

          
บริษัทยอย          
บริษทั เวฟ ทีวี จํากัด ไทย ผลิตและจดัจําหนาย ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
     รายการโทรทัศน        
บริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด ไทย หยุดดําเนินงาน ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด  ไทย การลงทุน ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด ไทย การลงทุน ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
   (เดิมช่ือ “บริษัท ซีวีดี           
   ออแกไนเซอร จํากัด”          
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช           
   เซอรวิสเซส จํากัด ไทย สถาบันสอนภาษา ถือหุนโดยตรง - 99.99 99.99 - 0.01 0.01 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนโดยตรง 50.00 50.00 - - 50.00 50.00 
          
บริษัทยอยภายใตบริษัท เวฟ ฟูด           
   กรุป จํากัด          
บริษทั  เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด ไทย ภัตตาคาร ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
          
บริษัทยอยภายใตบริษัท เวฟ          
   เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด          
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช           
   เซอรวิสเซส จํากัด ไทย สถาบันสอนภาษา ถือหุนทางออม - 99.99 99.99 - 0.01 0.01 
          
บริษัทยอยภายใตบริษัท อนิเด็กซ           
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)          
บริษัท อีเวนท โซลูช่ันส จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
บริษัท เทรเบียง จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
บริษัท มีเดีย วิช่ัน (1994) จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 60.00 60.00 40.00 40.00 
บริษัท ไอธ้ิงแอ็ด จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 40.00 40.00 60.00 60.00 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 26.00 26.00 74.00 74.00 
   จํากัด          
บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 
   จํากัด          
บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 
บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 
บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 70.00 70.00 30.00 30.00 
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 70.00 70.00 30.00 30.00 
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส ไทย จัดกิจกรรมทางการตลาด ถือหุนทางออม - - 60.00 60.00 40.00 40.00 
   จํากัด          

 
บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทยอย
ที่ถือโดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ 
 
ยอดรวมของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 457.41 ลานบาท เปนของกลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(“กลุมอินเด็กซ) 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ 
 
รายละเอียดดานลางแสดงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญตอ
กลุมบริษัท ไดแก กลุมอินเด็กซ 
 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31 สําหรับรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 

 กลุมอินเด็กซ 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

สวนที่หมุนเวียน  
สินทรัพย 389,641,877 

หนี้สิน (237,494,709) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ 152,147,168 

  
สวนที่ไมหมุนเวียน  
สินทรัพย 107,263,087 

หนี้สิน (115,092,057) 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนสุทธิ (7,828,970) 

สินทรัพยสุทธิ 144,318,198 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ (ตอ) 
 

รายละเอียดดานลางแสดงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยแตละรายที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มี
สาระสําคัญตอกลุมบริษัท (ตอ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 

 กลุมอินเด็กซ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

รายได 1,101,255,259 
ขาดทุนกอนคาใชจายภาษ ี (52,563,159) 
คาใชจายภาษีเงินได (7,821,311) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (558,417) 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (60,942,887) 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม    (30,081,130) 

เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,310,636) 
 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป 

 กลุมอินเด็กซ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 158,443,640 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (101,851,540) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (21,424,858) 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 35,167,242 

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดตนป 90,618,375 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป    125,785,617 
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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. 2558       
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 

       
สําหรับปสิ้นสุด       
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - - 129,380,573 17,549,514 8,000,000 154,930,087 
การไดมาซ่ึงบริษัทยอย 98,094,550 109,345,116 261,487,743 8,269,385 3,465,736 480,662,530 
ซื้อสินทรัพย 33,019,060 - 139,420,105 12,132,186 39,040,672 223,612,023 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (10,685) - (24,482,954) (1,698,187) - (26,191,826) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (261,641) - - (261,641) 
การโอนสินทรัพย - - 26,168,848 - (26,168,848) - 

คาเส่ือมราคา - (4,938,697) (120,850,222) (6,309,078) - (132,097,997) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 131,102,925 104,406,419 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,176 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
    (ตามท่ีปรับใหม)       
ราคาทุน 131,102,925 109,345,116 561,324,149 41,931,792 24,337,560 868,041,542 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - (4,938,697) (150,461,697) (11,987,972) - (167,388,366) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 131,102,925 104,406,419 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,176 
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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. 2559       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 131,102,925 104,406,419 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,176 
ซื้อสินทรัพย - - 113,386,723 8,130,427 49,123,853 170,641,003 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (4,288,684) (1) - (4,288,685) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (2,963,571) - (210,727) (3,174,298) 
การโอนสินทรัพย - - 30,212,461 - (30,212,461) - 
การดอยคา -  (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880) 

คาเส่ือมราคา - (9,812,447) (159,498,858) (8,423,372) - (177,734,677) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 131,102,925 109,345,116 697,671,078 50,062,218 43,038,225 1,031,219,562 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - (14,751,144) (309,960,555) (20,411,344) - (345,123,043) 

       คาเผ่ือการดอยคา - - (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

คาเส่ือมราคารวมอยูในคาใชจายประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ี   
ตนทุนขาย 100,146,463 4,572,802 
ตนทุนการใหบริการ 27,127,301 84,001,300 
คาใชจายในการขาย 36,118,882 7,902,336 

คาใชในการบริหาร 14,342,031 35,621,559 

 177,734,677 132,097,997 
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14 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เครื่องตกแตง   
 และอุปกรณ   
 สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
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 
    

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363 
ซ้ือสินทรัพย 29,130 - 29,130 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (1,187) - (1,187) 

คาเส่ือมราคา (414,788) (980,453) (1,395,241) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 2,845,710 9,402,146 12,247,856 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (2,487,152) (2,963,639) (5,450,791) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 
 

ที่ดินและอาคารท่ีมีราคาตามบัญชีจํานวน 230.14 ลานบาท ไดนําไปเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
(หมายเหตุ 20.2) 
 

คาเส่ือมราคาจํานวน 1,395,241 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,423,387 บาท) รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการและบริษัทเปนผูเชาซ่ึงรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยอุปกรณและ
ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 68,167,014 66,238,061 9,402,146 9,402,146 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (30,965,201) (9,975,144) (2,963,639) (1,983,186) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 37,201,813 56,262,917 6,438,507 7,418,960 

 
15 คาความนิยม 

 งบการเงินรวม 

  ตามที่ปรับใหม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม    
ราคาทุน 1,259,698,551 1,134,673,742 

หัก  คาเผื่อการดอยคา - - 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 1,259,698,551 1,134,673,742 

   
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,259,698,551 1,134,673,742 
การไดมาซ่ึงบริษทัยอย - 125,024,809 

การดอยคา (336,530,588) - 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 923,167,963 1,259,698,551 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    
ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (336,530,588) - 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 923,167,963 1,259,698,551 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2559 กลุมกิจการปรับลดมูลคาตามบัญชีของสวนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษาลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
โดยการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม จํานวน 336 ลานบาท เนื่องจากรายไดที่เคยคาดการณไวลดลงอยาง 
มีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายนอกตาง ๆ ตลอดจนภาวการณโดยรวม ขาดทุนดังกลาวไดรวมอยูในคาใชจายอื่นใน 
กําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 
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15 คาความนิยม (ตอ) 
 

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกําหนดตามสวนงาน 
 

การปนสวนของคาความนิยมใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

 พ.ศ. 2559 

 ธุรกิจสถาบัน    
 สอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การปนสวนคาความนิยม 389,548,884 408,594,300 125,024,779 923,167,963 
 

 พ.ศ. 2558 

 ตามที่ปรับใหม 

 ธุรกิจสถาบัน    
 สอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การปนสวนคาความนิยม 726,079,472 408,594,300 125,024,779 1,259,698,551 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากมูลคาจากการใชหนวยสินทรัพยที่คํานวณโดยใช
ประมาณการกระแสเงินสดกอนภาษีซ่ึงอางอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 
กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของอัตราการเติบโตดังกลาวในตารางขางลาง อัตราการเติบโตดังกลาวไมสูงกวาอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของของธุรกิจที่หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดน้ันดําเนินงานอยู 
 

ขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชแสดงไดดังตอไปนี้ 

 ธุรกิจสถาบันสอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจกิจกรรมการตลาด 
    

อัตราการเตบิโต1 รอยละ 4.0 รอยละ 2.0 รอยละ 3.0 
อัตราคิดลด2 รอยละ 9.0 รอยละ 10.0 รอยละ 11.0 
 
1 อัตราการเติบโตถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนักเพื่อใชในการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแส 
เงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 

2 อัตราคิดลดกอนภาษีที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสด 
 

ขอสมมติฐานเหลานี้ไดถูกใชเพือ่การวิเคราะหหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดภายในสวนงานธุรกิจ 
 

ฝายบริหารพิจารณากําไรข้ันตนจากงบประมาณโดยอางอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผานมาประกอบกับการคาดการณ 
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชสอดคลองกับประมาณการที่รวมอยูในรายงานของอุตสาหกรรม  
ซ่ึงอัตราคิดลดตองเปนอัตรากอนหักภาษีที่สะทอนถึงความเส่ียง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับสวนงานน้ัน ๆ 
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16  สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

 งบการเงินรวม 

   ความสัมพันธ  สินทรัพย  
  โปรแกรม กับลูกคา เครื่องหมาย ไมมีตัวตน  
 ลิขสิทธิ์ คอมพิวเตอร ท่ีเกี่ยวของ การคา ระหวางติดตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วันท่ี 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 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี        
   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 - 3,612,306 89,977,000 - - 93,589,306 
การซื้อเพิ่ม - 2,142,548 - - - 2,142,548 

การตัดจําหนาย (6,510,742) (1,382,010) (18,083,184) (5,073,700) - (31,049,636) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903 
       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
   (ตามท่ีปรับใหม)       
ราคาทุน 21,541,934 37,020,887 123,937,000 152,221,000 782,227 335,503,048 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (8,651,894) (3,931,367) (27,139,184) (5,073,700) - (44,796,145) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903 
       

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี       
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903 
การซื้อเพิ่มขึ้น 2,086,076 7,136,232 - - - 9,222,308 
ตัดจําหนาย - สุทธิ -  - - (782,227) (782,227) 

การตัดจําหนาย (6,658,481) (1,966,511) (20,317,700) (5,074,032) - (34,016,724) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 
       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 23,628,010 44,157,119 123,937,000 152,221,000 - 343,943,129 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (15,310,375) (5,897,878) (47,456,884) (10,147,732) - (78,812,869) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 

 
คาตัดจําหนายจํานวน 34,016,724 บาท (พ.ศ. 2558 : 31,049,636 บาท) ไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 
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17 คาเชาจายลวงหนา 
 

  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ  3,815,723 

คาตัดจําหนาย  (562,857) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ  3,252,866 

 
18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยและหนีสิ้นภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่จะใช     
   ประโยชนไดภายใน 12 เดือน - 4,181,257 - - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่จะใช     

   ประโยชนเกินกวา 12 เดือน 28,453,372 19,553,830 - - 

 28,453,372 23,735,087 - - 

     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีีจ่ะจายชําระ     
   ภายใน 12 เดือน 3,228,850 3,228,850 - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีีจ่ะจายชําระ     

   เกินกวา 12 เดือน 45,900,707 49,578,707 - - 

 49,129,557 52,807,557 - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (20,676,185) (29,072,470) - - 
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18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม (29,072,470) (21,337,042) - - 
ซ้ือบริษทัยอย  - (11,392,382) - - 
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 30) 8,256,681 3,656,954 - - 

เพิ่ม (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 139,604 - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (20,676,185) (29,072,470) - - 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชมีีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี รายการที่รับรู รายการที่รับรู ณ วันท่ี 
 1 มกราคม ในกําไรขาดทุน ในงบกําไร 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 105,273 - 3,916,171 4,021,444 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีเงินได     
   ถูกหัก ณ ที่จาย 3,483,000 - - 3,483,000 
ผลประโยชนพนกังาน 5,465,797 139,604 4,522,701 10,128,102 
คาเผื่อสินคาลาสมัย 509,435 - (41,495) 467,940 
ประมาณการคาร้ือถอน 3,183,352 - 53,034 3,236,386 

ขาดทุนสะสม 10,988,230 - (3,871,730) 7,116,500 

 23,735,087 139,604 4,578,681 28,453,372 

    

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (6,282,534) - 863,654 (5,418,880) 
เคร่ืองหมายการคา (29,429,393) - 1,014,806 (28,414,587) 

ความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของ (17,095,630) - 1,799,540 (15,296,090) 

 (52,807,557) - 3,678,000 (49,129,557) 
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18 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชมีีดังนี้ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม 
 ตามที่ปรับใหม 
 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) - 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย - 3,483,000 - 3,483,000 
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 10,416,618 4,211,311 23,735,087 
    

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - (3,813,600) (2,468,934) (6,282,534) 
เคร่ืองหมายการคา (30,444,200) - 1,014,807 (29,429,393) 

ความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของ - (17,995,400) 899,770 (17,095,630) 

 (30,444,200) (21,809,000) (554,357) (52,807,557) 
 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ตามที่ปรับใหม   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 26,226,339 21,058,902 - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (46,902,523) (50,131,372) - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (20,676,184) (29,072,470) - - 
 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันไดเม่ือสินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดดังกลาวเกี่ยวของกับ
หนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย 
และหนี้สินสุทธิในแตละบริษัท 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวา 
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมกิจการไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงิน 15.8 ลานบาท (พ.ศ. 2558 : 44.6 ลานบาท) ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการใชประโยชนทางภาษีใน 
พ.ศ. 2564 
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19 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมัดจํา 31,913,038 31,673,440 - - 
เงินประกัน 51,320,519 45,823,963 1,372,894 1,466,352 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 66,802,067 52,756,340 - - 

อื่นๆ 83,371 9,918,871 - - 

 150,118,995 140,172,614 1,372,894 1,466,352 

 
20 เงินกูยืม 

 
20.1 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายในไมเกิน 1 ป 11,332,705 10,822,650 1,673,484 1,673,484 

ครบกําหนดเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 19,924,299 28,536,923 1,812,927 3,486,411 

 31,257,004 39,359,573 3,486,411 5,159,895 

 
20.2 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 132,000,000 70,000,000 100,000,000 70,000,000 

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยที่ดินและอาคารของกลุมกิจการ ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี 230.14 ลานบาท (หมายเหตุ 14) 
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20 เงินกูยืม (ตอ) 
 
20.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด     
   ชําระภายในหนึ่งป 154,350,730 584,557,367 108,737,837 550,334,375 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
   ชําระเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 790,367,925 970,862,500 426,981,224 604,863,863 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     

   ชําระเกินกวา 5 ป - 78,800,000 - - 

 944,718,655 1,634,219,867 535,719,061 1,155,198,238 

 
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารใกลเคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกลาว 
 
มูลคายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมที่อัตรารอยละ 4.53 ถึงรอยละ 5.25 
(พ.ศ. 2558 : รอยละ 4.65 ถึงรอยละ 5.25) และอยูในขอมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม 
 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,634,219,867 1,155,198,237 
เงินกูเพิ่มในระหวางป 11,000,000 - 
การจายคืนเงินกูยืม (700,501,213) (619,479,176) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 944,718,654 535,719,061 
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20 เงินกูยืม (ตอ) 
 
20.4 อัตราดอกเบี้ย 

 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เงินกูยืมประเภทอื่นมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 3.90 - 6.75 4.00 - 6.50 3.90 - 4.52 4.00 - 5.53 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 1.00 - 5.06 4.37 - 5.06 4.37 4.37 

 
20.5 วงเงินกูยืม 

 
กลุมกิจการและบริษัทมีวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใชดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 347,000,000 90,000,000 40,000,000 40,000,000 
 
วงเงินกูยืมที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป เปนวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไดรับมาเพื่อใชในการดําเนินงานของกลุมกิจการ
และบริษัท 
 

21 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหนี้การคา - บคุคลภายนอก 152,563,559 179,109,579 110,092 6,044,594 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 32.3) 569,775 572,690 1,005 6,972,710 

เจาหนี้อื่น 8,925,830 50,438,435 - 10,900,000 

 162,059,164 230,120,704 111,097 23,917,304 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 
โครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชนที่กาํหนดไวระหวางปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 48,859,622 6,049,061 6,600,845 4,536,402 
หนี้สินจากการรวมธุรกิจ  - 36,122,018 - - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 19,504,592 6,643,296 466,619 2,128,157 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,446,878 287,288 48,172 181,456 
ขาดทุนจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัย 698,020 25,646 - 22,517 

การจายชําระผลประโยชน  (926,967) (267,687) - (267,687) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 69,582,145 48,859,622 7,115,636 6,600,845 

 
คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับแตละรายการดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตนทุนบริการปจจุบัน 19,504,592 6,643,296 466,619 2,128,157 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,446,878 287,288 48,172 181,456 

รวม (แสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย     

   ผลประโยชนพนักงาน) 20,951,470 6,930,584 514,791 2,309,613 

 
คาใชจายจํานวน 20,951,470 บาท และ 514,791 บาท (พ.ศ. 2558 : 6,930,584 บาท และ 2,309,613 บาท) ไดรวมอยูใน “คาใชจาย 
ในการบริหาร” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

อัตราคิดลด 2.70 - 4.26 4.00 2.95 4.00 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนที่คาดไว 3.00 - 8.09 5.00 5.00 5.00 
 
การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการ เปนดังนี ้
 
 ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 การเปลี่ยนแปลงในขอสมมต ิ การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ การลดลงของขอสมมติ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

อัตราคิดลด รอยละ 2 รอยละ 1 ลดลง 
รอยละ 7 

ลดลง 
รอยละ 7 

เพิ่มขึ้น 
รอยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
รอยละ 8 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน รอยละ 1 รอยละ 1 เพิ่มขึ้น 
รอยละ 8 

เพิ่มขึ้น 
รอยละ 8 

ลดลง 
รอยละ 12 

ลดลง 
รอยละ 7 

 
การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ
ดังกลาวยากที่จะเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับ (มูลคาปจจุบันของภาะผูกพัน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)) ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
กลุมกิจการมีความเส่ียงในหลายๆดานที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุที่กําหนดไว และโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงาน (คารักษาพยาบาล) โดยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
การเปล่ียนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจริงของ
พันธบัตร 

 

อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทําใหหนี้สินของโครงการเพิ่ม
สูงข้ึนถึงแมวาการเพิ่มมูลคาของพันธบัตรที่โครงการไดถือไวจะชดเชยไดบางสวน 

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟอ ภาระผูกพันโครงการบําเหน็จบํานาญบางสวนไดผูกอยูกับภาวะเงินเฟอ โดยเงินเฟอที่เพิ่มข้ึน
จะทําใหมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน (ถึงแมวาโดยสวนใหญจะมีการกําหนดระดับของเงินเฟอสูงสุด 
เพื่อปองกันโครงการจากอัตราเงินเฟอที่รุนแรง) สินทรัพยของโครงการสวนใหญจะไมไดรับ
ผลกระทบ (พันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) หรือมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับภาวะเงินเฟอ 
(ตราสารทุน) ซ่ึงทําใหการเพิ่มข้ึนในภาระเงินเฟอจะทําใหเพิ่มผลขาดทุน/สวนขาดท่ีเกิดจาก
โครงการ 

 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคือ 19.30 ป (พ.ศ. 2558 : 20.30 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. 2559      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 226,012 11,063,853 3,159,125 298,893,698 313,342,688 
ผลประโยชนอืน่หลังออกจากงาน 616,000 690,774 1,946,989 1,563,320 4,817,083 
 

 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 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ (ตอ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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. 2559      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ - - - 58,805,363 58,805,363 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 
 

23 ทุนเรือนหุน 

 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

  จํานวน    
  หุนสามัญ  สวนเกิน  
 จํานวนหุน ที่ออกจําหนาย หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 

 จดทะเบียน หุน บาท บาท บาท 
      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 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 
กาจดทะเบียนเพิ่มทุน 97,200,000 - - - - 
การหักกลบขาดทนุสะสมกับ      
   สวนเกินมูลคาหุน (หมายเหตุ 24) - - - (298,209,055) (298,209,055) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 421,200,000 324,000,000 324,000,000 72,564,680 396,564,680 
การออกและรับชาํระคาหุน - 97,200,000 97,200,000 243,000,000 340,200,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 
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23 ทุนเรือนหุน (ตอ) 
 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 421,200,000 หุน (พ.ศ. 2558 : 421,200,000 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
(พ.ศ. 2558 : 1 บาทตอหุน) หุนสามัญที่ไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 421,200,000 หุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 
324,000,000 หุน)  
 
พ.ศ. 2559 
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทไดรับชําระคาหุนจํานวน 97,200,000 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยรับชําระที่
มูลคาหุนละ 3.50 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 340.20 ลานบาท ทําใหจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว มีจํานวนเพิ่ม
เปน 421,200,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนการรับชําระคาหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
พ.ศ. 2558 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม - 16,726,352 - 16,726,352 
การหักกลบขาดทนุสะสม (หมายเหตุ 24) - (16,726,352) - (16,726,352) 

จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 42,120,000 - 42,120,000 - 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 42,120,000 - 42,120,000 - 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก 
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองตามกฎหมายไมสามารถจัดสรรไดจนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

 
26 องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
การวัดมูลคาใหมของโครงการผลประโยชน     
   พนักงาน (558,418) (25,646) - (22,517) 
สวนแบงกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     
   จากบริษทัรวม:     

   กําไรที่เกิดข้ึนระหวางป 8,775,837 4,897,205 - - 
           หัก  จัดประเภทรายการใหม     

               ไปไวในกําไรหรือขาดทนุ (9,856,782) - - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (1,639,363) 4,871,559 - (22,517) 
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27 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่ เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
ที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามที่ปรับใหม   

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ     
   (บาท) 56,976,538 35,164,296 276,406,626 (50,761,074) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   ที่ออกระหวางป (หุน) 398,891,803 324,000,000 398,891,803 324,000,000 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.14 0.11 0.69 (0.16) 

 

 
บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทีอ่อกอยูในระหวางป 
 

28 รายไดอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบี้ยรับ 1,209,015 1,324,945 5,640,824 287,128 
เงินปนผลรับ 162,000 248,000 71,957,000 27,747,984 
รายไดคาบริหารจดัการ - - 39,600,000    27,600,000 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัรวม      
   (หมายเหตุ 13.1) 448,488,035 - 666,652,238 - 
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากเงินลงทนุ     
   ในหลักทรัพยเพื่อคา 5,389,491 - 2,612,327 - 
กําไรที่เกดิข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลีย่น 565,127 - - - 
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 99,530 - - - 
กําไรจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร อุปกรณ 544,192 - - - 

รายไดอืน่ 23,521,777 12,081,817 2,909,700 1,553,913 

รวม 479,979,167 13,654,762 789,372,089 57,189,025 
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29 คาใชจายตามลักษณะ 
 
คาใชจายบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดสามารถแยกตามลักษณะ
ไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเผื่อสินคาลาสมัย  701,089 3,527,239 738,220 793,801 
คาเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 177,734,677 132,097,997 1,395,241 1,428,387 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16) 34,016,720 34,016,724 - - 
การดอยคาของคาความนิยม 336,530,588 - - - 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย     
   (หมายเหตุ 13.3) - - 392,000,000 - 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน     
   (หมายเหตุ 22) 20,793,750 6,930,584 514,791 2,309,613 
 
คาใชจายบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดสามารถแยกตามลักษณะ
ไดดังนี้ 
 

30 ภาษีเงินได 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 29,001,696 17,313,067 12,547,659 - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (8,256,681) (3,656,954) - - 

 20,745,015 13,656,113 12,547,659 - 
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30 ภาษีเงินได (ตอ) 
 

ภาษีเงินไดสําหรับกําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีของกลุมกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี 
คูณกับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามที่ปรับใหม   
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษ ี 47,640,454 56,451,858 288,954,285 (50,761,074) 
     

ภาษีคํานวณจากอตัราภาษีรอยละ 20     
   (พ.ศ. 2558 : รอยละ 20) 9,528,091 11,290,372 57,790,857 (10,152,215) 
ผลกระทบ :     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน     
   บริษัทรวมและการรวมคาสุทธิจากภาษ ี (18,292,650) (21,572,852) - - 
รายไดทีไ่มตองเสียภาษ ี (18,633,143) (10,585,549) (14,359,000) (4,046,097) 
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษ ี 22,782,388 2,952,321 179,611 2,357,228 
รายจายที่ใชเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่ม (3,732,302) - (764,140) - 
ขาดทุนทางภาษีทีรั่บรูในป (2,041,929) - (30,299,669) - 

ขาดทุนทางภาษีทีไ่มไดบันทึกเปนสินทรัพย     

   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 31,134,560 31,571,821 - 11,841,084 

ภาษีเงินได 20,745,015 13,656,113 12,547,659 - 
 

31 รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

31.1 การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของสวนไดเสียจากการลดทนุของบริษัทยอย 
 

เม่ือวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการไดลดทุนจดทะเบียนจาก  
12.0 ลานบาทเปน 8.4 ลานบาท โดยลดมูลคาที่ตราไวจากเดิม หุนละ 100 บาทตอหุน เปนหุนละ 70 บาทตอหุน ภายหลังการ
ลดทุนดังกลาว สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงจํานวน 1.8 ลานบาท 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญในบริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด 
ในระหวางปสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

เงินสดจายแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,800,000) - 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง (1,800,000) - 
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31 รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (ตอ) 

 
31.2 การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของสวนไดเสียจากการเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 

 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลนจํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการไดเพิ่มทุน 
จดทะเบียนจาก 5 ลานบาทเปน 13.2 ลานบาท กลุมกิจการไมไดลงทุนเพิ่มในหุนที่ออกใหมดังกลาว อยางไรก็ตาม 
กลุมกิจการยังมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว  
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน
จํากัดในระหวางปสรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย 8,200,000  
สวนของเจาของของบริษัทใหญเพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 5,719,055  
   สวนไดเสียของบริษัทใหญในบริษัทยอย   
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง    
   สวนไดเสียของบริษัทใหญในบริษัทยอย (5,719,055) - 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึน 8,200,000 - 

 
31.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญสําหรับปมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงจากการลดทุนของบริษทัยอย (1,800,000) - 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย 8,200,000 - 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสวนได   

   เสียของบริษัทใหญในบริษัทยอย (5,719,055) - 
   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิม่ข้ึน 680,945 - 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก ครอบครัวมาลีนนท และบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงต้ังอยูในประเทศไทย โดยถือหุน 
ในบริษัทจํานวนรอยละ 24.95 และ 13.83 หุนที่เหลือรอยละ 61.32 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวม ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 13  
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
32.1 รายไดจากการขายและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากการใหบริการ     
   ผูถือหุนรายใหญ 110,494,155 47,840,000 - - 
   บริษัทยอย - - 2,130,704 2,123,944 
   บริษัทรวม 25,724,313 - - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,777,322 38,307,920 - 507,920 

 137,995,790 86,147,920 2,130,704 2,631,864 

 
   

 

รายไดอ่ืน     
   บริษัทยอย - - 41,899,567 - 
   บริษัทรวม 423,308 - - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 9,499,266 - - - 

 9,922,574 - 41,899,567 - 

     
ดอกเบี้ยรับ     
   บริษัทยอย - - 4,738,089 29,084,316 

   บริษัทรวม 177,355 - - - 

 177,355 - 4,738,089 29,084,316 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
32.2 การซ้ือสินคาและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินคา     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6,054 6,030 6,054 6,030 

     
ตนทุนการใหบริการ     
   บริษัทยอย - - 1,200,000 - 
   บริษัทรวม 1,244,049 - - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,675,354 37,800,000 - - 

 2,919,403 37,800,000 1,200,000 - 

     
คาใชจายในการขายและบริหาร     
   บริษัทยอย - - 157,778 36,261 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6,396,026 8,857,760 6,396,026 8,582,760 

 6,396,026 8,857,760 6,553,804 8,619,021 

     
ดอกเบี้ยจาย     

   บริษัทยอย - - 2,202,363 2,633,527 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
32.3 ยอดคางชําระที่เกิดจากการซ้ือ/ขายสินคาและบริการ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา (หมายเหตุ 10)     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน  15,578,225 26,367,826 - - 

     
เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืน (หมายเหตุ 21)     
   บริษัทยอย - - - 6,513,282 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 569,775 572,690 1,005 459,428 

 569,775 572,690 1,005 6,972,710 

     
รายไดคางรับ     
   ผูถอืหุนรายใหญ 40,016,240 - - - 
   บริษัทยอย - - - 9,785,167 
   บริษัทรวม 1,334,914 - - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 849,931 - - 

 41,351,154 849,931 - 9,785,167 

     
เงินรับลวงหนาสําหรับคาผลิต     
   รายการโทรทัศน     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 20,205,607 - - 

     
คาใชจายคางจาย     
   บริษัทยอย - - 31,359 2,990,504 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 532,964 459,703 532,964 459,703 

 532,964 459,703 564,323 3,450,207 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

32.4 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

   บริษัทยอย 3,433,150 3,333,150 583,426,450 - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ยอดคงเหลือตนป 3,333,150 - 
เงินใหกูเพิ่มในระหวางป 100,000 588,426,450 

การจายคืนเงินกูในระหวางป - (5,000,000) 

ยอดคงเหลือส้ินป 3,433,150 583,426,450 

 
เงินใหกูแกบริษัทยอยอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 2 ตอป และไมระบุ 
วันจายชําระคืน 
 

32.5 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 43,000,000 128,000,000 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 14,500,000 - - 

 - 14,500,000 43,000,000 128,000,000 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
32.5 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 14,500,000 128,000,000 
เงินกูเพิ่มในระหวางป 30,960,000 10,000,000 

การจัดประเภทใหม (45,460,000) - 

เงินกูจายคืนในระหวางป - (95,000,000) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ - 43,000,000 

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 1.75 ตอป  
และเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อยูในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
6.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป และไมไดกําหนดวันจายชําระคืน 
 

32.6 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 35,460,000 - - - 

 35,460,000 - - - 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
32.6 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - - 

การจัดประเภทใหม 45,460,000 - 

เงินกูจายคืนในระหวางป (10,000,000) - 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 35,460,000 - 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นอยูในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป  
และมีกําหนดจายชําระคืนภายในป พ.ศ. 2564 
 

32.7 คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ 
 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชนระยะส้ัน 67,592,612 63,532,853 36,644,682 37,602,617 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,456,661 1,936,122 1,521,579 1,885,477 

 72,049,273 65,468,975 38,166,261 39,488,094 
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33 ภาระผูกพัน 
 
33.1     หนังสือค้ําประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุมกิจการมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อคํ้าประกันสัญญา
กอสรางจํานวน 41.69 ลานบาท 

 
33.2    ภาระผูกพันท่ีเปนขอผูกตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา 

 
กลุมกิจการมีสัญญาเชาระยะยาวสําหรับพื้นที่ภายในศูนยการคาและสัญญาเชาอาคารหลายฉบับโดยมีระยะเวลาส้ินสุด
สัญญาตาง ๆ กัน  
 
ยอดรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 167,883,717 177,319,364 375,573 5,255,579 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 190,179,973 143,955,820 640,646 844,152 

เกินกวา 5 ป 139,873 3,708,520 139,873 311,940 

 358,203,563 324,983,704 1,156,092 6,411,671 

 
34 เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 

 
บริษัท มีเดีย วิช่ัน (1994) จํากัด 
 
เม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2559 ในราคา 24.26 บาทตอหุน 
เปนจํานวนทั้งหมด 10 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผล ดังกลาวเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 
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13.1 วิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  

ผลการดําเนินงาน 

กลุมบริษัทไดปรับเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิง สูการเปนบริษัทผูนําที่ประกอบธุรกิจไลฟสไตล และ
บันเทิง ทั้งการขยายเขาสูธุรกิจการศึกษาเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 และธุรกิจอาหาร เม่ือเดือนธันวาคม 2557 และลาสุดสู
ธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยการเขาซ้ือธุรกิจบริษัท อินเด็กซ       
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในสัดสวน 50% เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 โดยท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมจึงเปนผลใหตองรับรู
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในธุรกิจดังกลาว  

โดยในป 2559 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 2,560.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น 392.08 ลานบาท มีกําไรขั้นตน 876.71 ลานบาท คิด
เปนอัตรากําไรขั้นตน 34% ของรายไดรวม คาใชจายในการขาย และบริหารเพิ่มขึ้น 132.96 ลานบาท ตนทุนทางการเงินลดลง
เล็กนอย 1 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 14.27 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) อยูที่ 56.98 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 21.81 ลานบาท 
คิดเปนการเพ่ิมขึ้น 62% เมื่อเทียบกับปกอน  

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย (EBITDA) อยูที่ 243.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
53 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากในป 2559 มีคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 45.64 ลานบาท 
และ 2.97 ลานบาท ตามลําดับ 

รายไดจากการขายและบริการ 

จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 9 ยังความ
โศกเศรามาสูประชาชนคนไทยทั้งประเทศ รัฐบาลไดขอความรวมมือใหงดการจัดกิจกรรมร่ืนเริงในชวงไตรมาสสุดทายของ      
ป 2559 สงผลกระทบตอแผนการรับรูรายไดของกลุมบริษัทบางสวนในชวงไตรมาสสุดทายของป อยางไรก็ดี ในป 2559       
กลุมบริษัทมีรายไดรวมจํานวน 2,560.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น 392.08 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น 18% เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปกอน โดยสามารถจําแนกรายไดตามสวนงานไดดังนี้ 

1. ธุรกิจภัตตาคาร จํานวน 680.68 ลานบาท 

ณ ส้ินป 2559 กลุมบริษัทไดใหบริการรานอาหารภายใตชื่อ “เจฟเฟอร สเต็กแอนดซีฟูด” ปจจุบันมี 80 สาขาทั่ว
ประเทศ แบงเปน 36 สาขา ในกรุงเทพฯ และอีก 44 สาขาในตางจังหวัด โดยกลุมบริษัทไดเปดสาขาใหม 4 สาขาในป 2559 
ไดแก สาขาฟวเจอรพารค รังสิต สาขาฮาเบอรมอลล พัทยา สาขาโรบินสัน ลพบุรี และสาขาเทอรมินัล โคราช โดยรับรูรายได 
680.68 ลานบาท ลดลง 42.46 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากยอดขายของแตละสาขาท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย และ
การปดใหบริการของสาขาเมเจอร ปนเกลา เนื่องจากไฟไหมเม่ือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา 

13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
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2. ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 657.88 ลานบาท 

กลุมบริษัทไดเปดใหบริการสอนภาษาอังกฤษภายใตชื่อ “วอลลสตรีท อิงลิช” โดยรับรูรายไดการใหบริการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักมาตรฐานการบัญชีสากลปจจุบัน ซึ่งจะเปนการทยอยรับรูรายไดตามสัญญาของนักเรียนที่ไดทําไวกับ
กลุมบริษัท  

ในเดือนมีนาคม 2559 กลุมบริษัทไดเปดสาขาแหงใหมที่เซ็นทรัลเวสทเกต และไดทําการยายนักเรียนจากสาขา
สยามสแควรไปยังสาขาเซ็นทรัลเวิลดเม่ือปลายป 2559 สงผลใหกลุมบริษัทมีสาขาใหบริการสอนภาษาอังกฤษทั้งหมด 11 
สาขา ประกอบดวย 9 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2 สาขาท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดระยอง โดยกลุมบริษัท
ไดรับรูรายไดในป 2559 อยูที่ 657.88 ลานบาท ลดลง 58.46 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากยอดขายของแตละสาขาท่ี
ไมเปนไปตามเปาหมาย และการปดใหบริการของสาขาเมเจอร ปนเกลา เนื่องจากไฟไหมเม่ือเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
พฤศจิกายนที่ผานมา 

3. ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาด จํานวน 1,222.34 ลานบาท 

บริษัทไดจัดกลุมประเภทตามสวนงานธุรกิจ โดยธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาดสามารถจําแนกไดเปน 3 
ประเภท คือ ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน ธุรกิจการใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และธุรกิจการใหบริการ
สรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ในป 2559 กลุมบริษัทมีรายไดจากธุรกิจบันเทิงและกิจกรรม
ทางการตลาด 1,222.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 493 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากในป 2558 บริษัทรับรูรายไดในธุรกิจ
การใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรต้ังแตเดือนมิถุนายน ในขณะท่ีป 2559 รับรู
รายไดเต็มปโดยมีรายละเอียดของแตละธุรกิจเปนดังนี้ 

3.1 ธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร  

ตามที่บริษัทไดมีการเขาซ้ือธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบ
วงจร ครอบคลุมในกลุมงานดานการตลาดภายใตความคิดสรางสรรค กลุมงานบริการดานสงเสริมการตลาด กลุมสวนงานใน
ภูมิภาค และ กลุมงานดานไลฟสไตล ภายใตการดําเนินการของกลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสวน 50% โดยท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมกลุมบริษัทอินเด็กซ จึงเปนผลทําใหบริษัทตองรับรูงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในสวนของรายไดและคาใชจายเต็มจํานวน 100% แตรับรูกําไรสุทธิตามสัดสวนการลงทุนของกลุมบริษัท
คือ 50% ในธุรกิจดังกลาว  

จากเหตุการณการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยรัชกาล
ที่ 9 ไดสงผลกระทบตอแผนการรับรูรายไดของกลุมบริษัท บางกิจกรรมไดเล่ือนหรือชะลอออกไป บางกิจกรรมไดมีการยกเลิก
โดยผูวาจาง  

3.2 ธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน  

ในป 2559 กลุมบริษัทมีละครโทรทัศนที่รับจางผลิต โดยผลิตเสร็จและสงมอบใหแกผูจางผลิตจํานวน 2 เร่ือง 
คือ บวงอธิฏฐาน และบัลลังกดอกไม  
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3.3 ธุรกิจการใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต  

สืบเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 9 ในชวงไตรมาสสุดทายของป รัฐบาลไดขอความรวมมือใหงดการจัดกิจกรรมร่ืนเริง ใน    
ป 2559 กลุมบริษัทไดมีการจัดเพียงคอนเสิรต The Palace & The Originals เม่ือเดือนกันยายน 

รายไดและคาใชจายอ่ืน 

บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 479.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 466.33 ลานบาท ในจํานวนน้ีเปนกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัท ไทยโซลา เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) “TSE“ ในสัดสวน 10% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกและชําระแลว เม่ือตนเดือน
พฤศจิกายน 2559 รายการดังกลาวสงผลใหกลุมบริษัทมีกําไร 448 ลานบาท โดยบริษัทไดนําเงินที่ไดจากการจําหนาย          
เงินลงทุนดังกลาวไปชําระหนี้ สํารองเพื่อขยายธุรกิจ และเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ตามที่บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุมในธุรกิจการศึกษา เพื่อใหบทบาทหนาที่แตละกลุมธุรกิจมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และคลองตัวตอการขยายธุรกิจการศึกษาไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุม CLMV จากรายการดังกลาว
สงผลใหบริษัทมีคาใชจายจากการปรับโครงสราง 336.53 ลานบาท  

ตนทุนขายและบริการ 

ในป 2559 กลุมบริษัทมีตนทุนรวมจํานวน 1,684.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 384.47 ลานบาท หรือคิดเปนการ
เพิ่มขึ้น 30% เม่ือเทียบกับปกอน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรูตนทุนเต็มปของธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและ
บริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

คาใชจายโดยรวม  

คาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 988.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 132.96 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% เม่ือเทียบกับ   
ปกอน เนื่องมาจากการรับรูคาใชจายเต็มปของธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบ   
ครบวงจรในป 2559 โดยคาใชจายดังกลาวสวนใหญประกอบไปดวยคาใชจายดานบุคลากร คาใชจายทางการตลาด คาเส่ือม
ราคาและตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตนซ่ึงจะทยอยตัดจายตามหลักมาตรฐานการบัญชี นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังมีตนทุน
ทางการเงิน 75.26 ลานบาท ลดลงเล็กนอย 1 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

ตามที่บริษัทไดมีการจําหนายเงินลงทุนใน TSE ในสัดสวน 10% เม่ือปลายป 2559 สงผลใหบริษัทถือหุนจาก 20% เหลือ 
10% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกและชําระแลวน้ัน บริษัทยังคงรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม TSE ดวยวิธี       
สวนไดเสีย (Equity Method) เชนเดิม เนื่องจากบริษัทยังคงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญใน TSE โดยมีตัวแทนดํารงตําแหนง
กรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TSE ในสัดสวนเทาเดิมไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ในป 2559 กลุมบริษัทบันทึกการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาจํานวน 91.40 ลานบาท 
ลดลง 14.27 ลานบาท คิดเปนการลดลง 14% เนื่องจากการรับรูสวนแบงกําไรตามสัดสวนการลงทุนใน TSE ที่ลดลง ซึ่งไดมี
การจําหนายเงินลงทุนไปในเดือนพฤศจิกายน 2559 
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย  

ฐานะการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพยรวมจํานวน 3,467.33 ลานบาท ลดลง 570.29     
ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง 14% เม่ือเทียบกับปกอน สวนใหญเปนการลดลงในคาความนิยมเน่ืองจากผลของการปรับ
โครงสรางการถือหุนภายในของธุรกิจการศึกษาและลดลงในเงินลงทุนบริษัทรวม เนื่องมาจากการจําหนายหุน TSE สัดสวน 
10% 

หากพิจารณารายการสินทรัพยที่สําคัญในรายละเอียด เปนดังนี้ 

o เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว  

กลุมบริษัทมีสินทรัพยในรูปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว ซึ่งมีสภาพคลองเหมือน   
เงินสด รวมจํานวนเงิน 547.86 ลานบาท คิดเปน 16% ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 369.01 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน 
เนื่องมาจากเงินสดที่ไดรับการจําหนายเงินลงทุนใน TSE เม่ือปลายป 2559 

o ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิในป 2559 จํานวน 254.82 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 7% ของสินทรัพยรวม ลดลงจาก
ปกอน 169.77 ลานบาท หรือลดลง 40% เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องมาจากลูกหนี้การคาที่ลดลงและการต้ังสํารองคาเผ่ือ         
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น   

o สินคาคงเหลือ 

กลุมบริษัทบริหารสินคาคงเหลือไดเปนอยางดี โดย ณ ส้ินป 2559 มีสินคาคงเหลือ 28.25 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 
1% ของสินทรัพยรวม ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบปกอน 0.85 ลานบาท  

o รายการโทรทัศน  ภาพยนตร และรายการระหวางผลิต  

จํานวน 28.36 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 1% ของสินทรัพยรวม ลดลงจากปกอน 6.88 ลานบาท เนื่องจากมีละครที่อยู
ในระหวางผลิตป 2560  

o เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

จํานวน 480.65 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 14% ของสินทรัพยรวม ลดลงจากปกอน 366.38 ลานบาท สวนใหญเปน
การลดลงเนื่องจากการจําหนายเงินลงทุนใน TSE สัดสวน 10% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกและชําระแลว 

o อุปกรณ 

จํานวน 677.46 ลานบาท คิดเปน 20% ของสินทรัพยรวม ลดลง 23.20 ลานบาท จากปที่ผานมา โดยสวนใหญเปน
การลดลงเนื่องจากการตัดคาเส่ือมราคาประจําป 
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o คาความนิยม 

เปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของธุรกิจที่กลุมบริษัทไดเขาซ้ือกิจการมา ณ ส้ินป 2559 กลุมบริษัทมีคาความนิยม 
923.17 ลานบาท คิดเปน 27% ของสินทรัพยรวม ไดแก ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ 389.55 ลานบาท ลดลง 336.53 
ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนภายในองคกร ธุรกิจรานอาหาร 408.59 ลานบาท และกลุม
ธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 125.02 ลานบาท โดยกลุมบริษัทจะ
ดําเนินการทดสอบการดอยคาทุกป เพื่อใหเปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีปจจุบัน  

o สินทรัพยไมมีตัวตน 

ไดแก ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ความสัมพันธกับลูกคาที่เก่ียวของ และเคร่ืองหมายการคา ณ ส้ินป 2559     
กลุมบริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน 265.13 ลานบาท คิดเปน 8% ของสินทรัพยรวม ลดลง 25.58 ลานบาท เนื่องมาจากการตัด
จําหนายเปนคาใชจายประจําป 

o สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

จํานวน 150.12 ลานบาท คิดเปน 4% ของสินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้น 9.95 ลานบาท โดยสวนใหญ เปนการเพิ่มขึ้นจาก
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และเงินประกัน 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 1,885.79 ลานบาท ลดลงจากปกอน 937.83 ลานบาท สวนใหญ
เปนการลดลงในเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 430.21 ลานบาท ลดลงในเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 259.29 ลานบาท และลดลงในเจาหนี้เงินลงทุนระยะยาว 223.05 ลานบาท  

สวนของเจาของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสวนของเจาของ (รวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) จํานวน 1,581.53 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอน 367.55 ลานบาท สวนของเจาของท่ีเปนสวนของบริษัทใหญ (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 
จํานวน 1,124.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 401.26 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มทุนเม่ือตนป 2559 จํานวน 97.20 ลานบาท การ
เพิ่มขึ้นในสวนเกินมูลคาหุนจากการเพิ่มทุนจํานวน 243 ลานบาท และกําไรสุทธิป 2559 จํานวน 56.98 ลานบาท  

โครงสรางเงินทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนดังนี้ 

 สวนของเจาของ 1,581.53 ลานบาท คิดเปน 46% ของสินทรัพยรวม 

 สวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 1,124.12 ลานบาท คิดเปน 32% ของ
สินทรัพยรวม 

 หนี้สินรวม 1,885.79 ลานบาท คิดเปน 54% ของสินทรัพยรวม 
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โดยมีอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญดังนี้ 

ตามที่บริษัทไดมีการเพิ่มทุนเม่ือตนป 2559 และไดมีการจําหนายเงินลงทุนใน TSE เม่ือปลายป 2559 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําเงินจากรายการดังกลาวมาชําระหนี้บางสวน สงผลใหหนี้สินลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (รวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม) อยูที่ 1.19 เทา ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่ 
2.33 เทา  

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 1.68 เทา ลดลง
จากปกอนซึ่งอยูที่ 3.91 เทา  

 อัตราสวนหนี้สินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบี้ยจายตอสวนของผูถือหุน (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 1.04 เทา 
ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่ 2.49 เทา  

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 2.67 บาท/หุน เพิ่มขึ้นจากปกอนซ่ึงอยูที่ 2.23 บาท/หุน เนื่องจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.14 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งอยูที่ 0.11 บาทตอหุน 

กระแสเงินสด 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 263.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 103.86 ลานบาท 
เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียดของการใชไปของเงินสดในแตละกิจกรรมไดดังนี้ 

o ดานกิจกรรมดําเนินงาน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 34.41 ลานบาท ลดลงจากปกอน 
124.04  ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงในลูกหนี้การคา และเจาหนี้การคาเม่ือเทียบกับปกอน  

o ดานกิจกรรมลงทุน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมลงทุน 359.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 901.96    
ลานบาท สวนใหญเปนการนําเงินสดบางสวนที่ไดรับจากการขายเงินลงทุนใน TSE ไปลงทุนระยะส้ัน เพื่อเตรียม
สํารองจายชําระหนี้เงินกู ขยายธุรกิจ และเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป 

o ดานกิจกรรมจัดหาเงิน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 290.20 ลานบาท โดยเปนการนําเงินที่ไดรับ
จากการเพิ่มทุนเม่ือตนป 2559 และเงินสดจากการจําหนายเงินลงทุนไปชําระหน้ีเงินกูบางสวน 

 

13.2 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

-ไมมี- 


