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1 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ค่อนข้างเติบโตคงที่ โดยกําไรขัน้ต้นในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 40 

จากร้อยละ 34 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของยอดขายในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English และกําไรขัน้ต้นที่เพ่ิมขึน้ใน

ธุรกิจอินเด็กซ์ และธุรกิจร้านอาหาร Jeffer รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 อตัราเติบโตของกําไรขัน้ต้นเทา่กับ    

ร้อยละ 21 และค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 40 อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ 

ยังคงขาดทุนในปี 2561 นี ้เน่ืองจากการฟื้นตัวของธุรกิจ Lifestyle ประเภทธุรกิจบริการด้านการสอนภาษาอังกฤษและธุรกิจ

ร้านอาหารยังไม่เต็มที่ อีกทัง้ธุรกิจ Wave TV ยังอยู่ระหว่างขัน้ตอนการผลิตละครใหม่จํานวน 2 เร่ือง ซึ่งจะออกอากาศในปี 2562 

และ 2563 จงึยงัไมส่ามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 ได้ 

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมัน่และยืนยันในวิสยัทัศน์ในการเป็นบริษัทผู้ นําด้าน “Lifestyle and Entertainment” ที่มีผลิตภัณฑ์

และบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ รวมทัง้ให้ความบนัเทิงเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ กลุ่มบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าธุรกิจ 

Lifestyle อนัได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการด้านการสอนภาษาองักฤษมีโอกาสที่จะเติบโตสงูขึน้เน่ืองจากเล็งเห็นโอกาสใน

การเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว จากการขยายตัวของกลุ่มชนชัน้กลางในประเทศและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กลุ่มบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจ “Lifestyle and Entertainment” ถือเป็นการผสมผสานเฉพาะตัว ซึ่งจะ

ชว่ยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจสื่อสารและบนัเทิง เพ่ือสนบัสนนุและเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ Lifestyle 

ในปี 2561 ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English ฟื้นตัวโดยเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 ในแต่ละสาขา และ  

ร้อยละ 30 ในภาพรวม รวมถึงกําไรขัน้ต้นปรับตวัเพ่ิมเติมจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 21 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทนุในการปรับปรุง

สาขา และเปิดสาขาใหม่เพ่ิมเติมอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 และสาขาเมญ่า จังหวัด

เชียงใหม่ ทัง้นี ้สาขาในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเซ็นทรัลดงักล่าวถือเป็นการเข้าไปเพ่ือเจาะกลุม่เป้าหมายในพืน้ที่เติบโตแห่ง

ใหม่ของกรุงเทพฯ และสําหรับสาขาเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นสาขาที่มีขนาดเล็กที่สุดสาขาแรก ด้วยขนาดพืน้ที่เพียง 130   

ตารางเมตร เพ่ือการทดสอบการเปิดสาขาขนาดเล็กในรูปแบบแฟรนไชส์ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการต่อ

สัญญาแฟรนไชส์กับ Wall Street International ไปอีก 15 ปีและยังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น Master Franchise ในประเทศไทย 

ราชอาณาจกัรกัมพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย ซึ่งจะสร้างโอกาสเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในการขยาย

ธุรกิจได้ทัง้ในรูปแบบเปิดสาขาใหมเ่อง หรือในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้บคุคลอ่ืน ดงันัน้ จงึถือเป็นการปรับเปลี่ยนพืน้ฐานสําคญัที่

จะสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English 

 

 

 

 

นายแมทธิว กิจโอธาน 

ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
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ธุรกิจร้านอาหาร Jeffer มียอดขายปรับตวัลดลงร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเน้นการปรับเปลี่ยนสาขาอย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในภาพรวมให้แก่การลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึน้อีก 

1 สาขา และปิดสาขาที่มีผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทําให้จากเดิมที่มีอยู่ 77 สาขา เหลือสาขาที่เปิดให้บริการ

รวม 64 สาขา ณ สิน้ปี 2561 ธุรกิจร้านอาหาร Jeffer สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยัง่ยืนและโอกาสในการเติบโตในภมิูภาคให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ ในรูปแบบร้านอาหารยุโรปแบบนั่งรับประทานที่จับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น หนุ่มสาว และครอบครัว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มี

แผนงานที่จะขยายธุรกิจนีใ้นรูปแบบแฟรนไชส์ในปี 2562 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรของ

ธุรกิจร้านอาหาร Jeffer ให้สดใหมแ่ละสอดคล้องภาพลกัษณ์ที่มีความเป็น Lifestyle 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ์”) มียอดขายค่อนข้างคงที่ แต่กําไรขัน้ต้นเติบโตจากร้อยละ 

28 เป็นร้อยละ 37 เน่ืองจากการรับรู้รายได้โครงการที่เป็นเจ้าของเองและโครงการที่รับจ้างผลิตในสดัส่วนที่เหมาะสมและลงตัว 

สง่ผลให้มีต้นทนุการผลิตที่ลดลง นอกจากนี ้ในปี 2561 อินเด็กซ์ยงัคงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐบาลในการได้เป็นผู้จดังาน 

“Thailand’s Pavilion at the World Energy Expo” ที่กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซคัสถาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้

ตดัสินใจขายธุรกิจอินเด็กซ์ที่ถืออยูร้่อยละ 50 เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นเงินทนุภายในกลุม่บริษัทฯ และลดภาระหนีส้ินและตอ่ยอดการ

ลงทนุในธุรกิจ Lifestyle และธุรกิจผลิตสื่อโทรทศัน์ให้แก่ชอ่ง 3 ภายใต้การดําเนินงานของธุรกิจ Wave TV 

การลงทุนในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่  จํากัด (มหาชน) (“TSE”) ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ จึงยังคงการลงทุนใน TSE โดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ทัง้นี ้มูลค่าตามราคาตลาดของ TSE ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 อยูท่ี่ประมาณ 4 พนัล้านบาท 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี จากประกาศผลการสํารวจการกํากับดแูล

กิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึง่ได้รับการสนับสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุม่บริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” และยงัได้รับการประเมินในระดบั “ดีเยี่ยม” 

จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย จากการประเมินการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

เพ่ิมเติมและรักษาระดบัคะแนนที่ดีในด้านการกํากบัดแูลกิจการตอ่ไป 

กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเช่ือมัน่ในการฟืน้ตวัของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในปีข้างหน้าผ่านการผสานกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ และ

การปรับปรุงอตัรากําไร และการสร้างโอกาสในการเติบโตด้วยรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ นําใน

ธุรกิจ Lifestyle and Entertainment เพ่ือโอกาสและการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืนและการขยายธุรกิจสู่ประเทศใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอแสดงความขอบคณุจากใจจริงต่อกําลงัใจ แรงสนับสนนุ 

และความเช่ือมัน่ที่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ลกูค้า หุ้นสว่นธุรกิจ หน่วยงานราชการ และพนกังานทกุทา่นมีตอ่กลุม่บริษัทฯ เสมอมา 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

  ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

      
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด จํานวน 3 ทาน คือ                
นายประเสริฐ ภัทรดิลก เปนประธานกรรมการตรวจสอบ หมอมหลวงนลินี หัสดินทร และนายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย เปนกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 4 คร้ัง โดยประชุมรวมกับสํานักตรวจสอบภายใน ฝายจัดการ และ       
ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท เพื่อสอบทานแผน และขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของ โดยมีการประชุม 1 คร้ัง ที่ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เพื่อ
หารือและรับทราบความเห็นที่เปนอิสระของผูสอบบัญชี    

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการ มาตรฐาน และขอกําหนดของกฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญได ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เพียงพอและเหมาะสม 
 สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2561 ของบริษัทและบริษัทยอย รวมกับผูสอบบัญชี และฝายจัดการของบริษัท  

โดยไดสอบถาม รับฟงคําช้ีแจง รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของกับรายงานทางการเงินของบริษัท และ  
บริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีไดยืนยันถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและไดรับความรวมมือจากฝายบริหารเปนอยางดี กอนนําเสนอ
รายงานทางการเงินใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 รับทราบรายงานการวิเคราะหงบการเงินรายไตรมาสจากฝายจัดการของบริษัท 

 รับทราบและพิจารณาเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการจัดการเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ที่จะเปดเผยในหนา
รายงานผูสอบบัญชี ประจําป 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 มีความถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม 

 พิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน   

 ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน จัดให
มีกระบวนการของการติดตามผลความคืบหนาการดําเนินการของฝายจัดการอยางตอเนื่อง และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน  

 ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบท่ีนําเสนอโดยสํานัก
ตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูสอบบัญชี 

 สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสําหรับป 2561 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
 ประชุมรวมกับฝายจัดการและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด 

และกฎเกณฑที่เก่ียวของ   

 ติดตามความคืบหนาของคดีความที่เก่ียวของกับบริษัท 

 รับทราบจากผูสอบบัญชีวาไมมีประเด็นและขอสังเกตที่ตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25          
แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอคาตอบแทน และเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง นางสาวสกุณา แยมสกุล 
และ/หรือนางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีแหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2562 รวมท้ังเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแตงต้ังมีความเปนอิสระ ไมไดใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี    
มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด 
 
5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานจากฝายจัดการเร่ืองการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ 
 
6. อ่ืน ๆ 

 สอบทานขอมูลที่เปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย         
ในรายงานประจําป 2561 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท (แบบ 56-1)  

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอยางตอเนื่องทุกคร้ัง  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) เก่ียวกับองคประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงผลการประเมินตนเองสําหรับป 2561 อยูในเกณฑดี    

 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (AC Charter)   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน 
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว และไดมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน  
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5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดดังนี้ 

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

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

 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 (นายประเสริฐ ภัทรดิลก) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

27 กุมภาพันธ 2562 
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6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
 

      
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมท้ังเสนอนโยบายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
ตลอดจนพนักงานทุกระดับ 

ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ไดแก 

1) นายชัยประนิน  วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3) หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4) นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ในป 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุม 1 คร้ัง เพื่ อพิจารณาในเร่ื องสําคัญตางๆ และรายงานผลการประชุม 
พรอมเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้ 

1. พิจารณากรรมการบริษัทที่ครบกําหนดตามวาระตองออกจากตําแหนงตามขอบังคับของบริษัทจํานวน 4 ทาน ไดแก นายประเสริฐ  
ภัทรดิลก  นายชัยประนิน  วิสุทธิผล  นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ และนายธีร  สีอัมพรโรจน โดยกรรมการสองในส่ีอยูในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซ่ึงมีสวนไดเสีย จึงเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา สวนกรรมการอีกสองทานที่พนจากตําแหนงตามวาระ
นั้น เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ ความระมัดระวัง รวมท้ังใหขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทและผูถือหุน และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดอนุมัติใหแตงต้ังกรรมการ
ทั้ง 4 ทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

2. พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ ความเหมาะสม และ
สอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตอผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงขอเสนอดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

3. พิจารณาอนุมัติการขอสัตยาบันแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดตามวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3 ทาน 
ไดแก 

1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการตรวจสอบ 

3) นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบที่ไดรับเลือกต้ังใหมนี้จะมีวาระ 3 ป นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พรอม
กําหนดคาตอบแทนรายปของประธานและกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอเสนอดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ดวยความระมัดระวัง        
รอบครอบ โปรงใส และเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 

(นายชัยประนิน  วิสุทธิผล) 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี        
ดร.แคทลีน มาลีนนท เปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง นายธีร สีอัมพรโรจน และนายฟลิป โอลิเวอร เพียซ เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
อํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคกร กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร กํากับดูแลการดําเนินการตาม
ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธของหนวยงานภายในองคกร ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับการ
บริหารความเสี่ยง และรับทราบผลหรือความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงขององคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตางๆ และหนาที่อื่น
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2561 มีการประชุม จํานวน 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาเร่ืองที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวยังคงมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด    

2. ติดตามความคืบหนาของการประเมินปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอย 

3. รับทราบความเสี่ยงระดับองคกรที่สําคัญสําหรับป 2561 และพิจารณาอนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประจําป 2561  

จากการดําเนินการขางตน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาแลว เห็นวากลุมบริษัทไดกําหนดความเสี่ยงระดับองคกรที่
ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจหลักของกลุมบริษัท และไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

 
 
 

(ดร.แคทลีน  มาลีนนท) 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   4 มีนาคม 2562 

 
 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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8 รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส 
รวมทั้งเพื่อสรางความมั่นใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการประกอบดวย นายชัยประนิน  วิสุทธิผล เปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย และนายฟลิป โอลิเวอร 
เพียซ เปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมบริษัทมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุงมั่นในการพัฒนาการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง โดยในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาเร่ืองที่สําคัญตางๆ และ
รายงานผลการประชุม พรอมเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยสรุปได ดังนี้ 

1. รายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2561 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ซ่ึงประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตการสนับสนุนจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทได 90 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ 
(Excellent)” เชนเดียวกับป 2560 และ 2559  

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2561 (Annual General Meeting 
Checklist) ซ่ึงประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได 94 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดี
เย่ียม” ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม” ซ่ึงนอยกวาป 2560 และ 2559 ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม สมควร
เปนตัวอยาง (Excellent)” 

บริษัทเช่ือมั่นวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สงเสริมการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจึงมุงมั่นที่จะกํากับดูแลใหกลุมบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทอยางเครงครัด รวมท้ังสงเสริมใหกลุม
บริษัทมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ทันสมัยสอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องตอไป 

 
 
 

(นายชัยประนิน  วิสุทธิผล) 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 
 
 
 
 

 

รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 
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9 คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                    
 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ดร.แคทลีน มาลีนนท 
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการกํากบัดูแล

กิจการ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกํากับดูแลกจิการ 

หมอมหลวงนลินี หัสดินทร 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท 
 กรรมการ 

นายธีร สีอัมพรโรจน 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกํากับดูแลกจิการ 

นางสาวปยวดี มาลีนนท 
 กรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

คณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 
นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ไดลาออกเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 
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10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

      
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเปล่ียนช่ือจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2552 โดยจดทะเบียนจั  ดต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 510.07 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวน
เงิน 510.07 ลานบาท และมีทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 467.95 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรกจัดต้ัง คือ การผลิตตลับ
วีดีโอเทปทั้งชนิดไมบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-Cassette ปจจุบันกลุมบริษัทไดมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบันเทิงสูธุรกิจไลฟสไตลและบันเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้   

1. เปนผูผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English 

(“WSE”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

3. ใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตชื่อ “Jeffer Steak & Seafood”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร  
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12 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 
 

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

เหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอมทั้งสรางความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเปนการเติมเต็มและเสริมสราง Lifestyle ของลูกคาหรือผูบริโภคใหมีความ
สมบูรณมากย่ิงข้ึน 
 

พันธกิจ (Mission)  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปไดดังนี้ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

 การใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ใหมีความรู ทักษะ และศักยภาพเพื่อบริการที่ดีเลิศและใหสามารถ
สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีและมีคุณภาพย่ิงข้ึนใหกับองคกร 

 การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 การตระหนักและใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสนับสนุนใหประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีข้ึน 
 
คุณคาหลัก (Core Value) 
โดยคุณคาหลักที่จะชวยผลักดันใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และพันธกิจได แก  

 Wow : เปนการตระหนักและสรางความประทับใจหรือกําลังใจใหกับตนเอง พนักงานในองคกร ผูบริโภค และลูกคา อยางสม่ําเสมอ
ทุกๆวัน 

 Achieve : การดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ภายใตวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม และเปนไปตามจริยธรรมธุรกิจ 

 Value : มีทีมงานที่สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหกับลูกคาหรือผูบริโภค 

 Enlighten : เปนการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง ไมหยุดยั้ง 
 

ทั้งนี้ บริษัทไดมีแนวทางหรือกลยุทธในการดําเนินการ ไดแก การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่โดดเดนและมีความหลากหลายเพื่อ
ครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย มีกลยุทธดานการตลาดที่ยืดหยุนและสรางสรรค มีทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว “โดยบริษัทไดจัดทําแผนธุรกิจ ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของ
บริษัทขางตน โดยมีเปาหมายทางการเงินและเปาหมายการเติบโตของรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ 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. ที่ ป ร ะ ชุม วิสามัญ ผู ถื อหุ นค ร้ั งที่  1 / 2 5 5 4  ได มี ม ติอนุ มั ติ ให บ ริษั ทลงทุ น เพิ่ ม ในบ ริษั ท  ไทย  โ ซล า ร  

เอ็นเนอรยี่ จํากัด (TSE) ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อจําหนายใหภาครัฐและ
เอกชนจาก 10% เปนไมเกิน 35% ของทุนจดทะเบียน TSE 

 2. ที่ประชุมผูถือหุนของ TSE มีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนใน TSE คิดเปนสัดสวน 25% ของทุนจดทะเบียน 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. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 นายประชา  มาลีนนท ไดลาออกจากการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดย

บริษัทไดแตงต้ังนายแมทธิว  กิจโอธาน ใหดํารงตําแหนงแทน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 
 3. บริษัทชําระคาหุนเพิ่มทุนใน TSE เพิ่มอีก 104.7 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุน 341.2 ลานบาท สงผลใหบริษัทถือหุน

ครบ 25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวใน TSE 
ป 2557 1. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจ Lifestyle โดยการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของบริษัท    

เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (EES) ในสถาบันสอนภาษาอังกฤษภายใตช่ือ “Wall Street English”  
 2. บริษัทไดเขาซ้ือหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TSE จํานวนหุน 22 ลานหุน ที่ราคา 3.90 บาทตอหุน 

รวมเปนเงิน 85.80 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนใน TSE 20% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวใน TSE 
 3. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทไดขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจรานอาหารสเต็กและอาหารทะเลภายใตช่ือ 

“Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด ผานบริษัท เวฟ ฟูด 
กรุป จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท  

ป 2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการ
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใตช่ือ “Index” โดยการเขาซ้ือหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุน
ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)  

ป 2559 1. การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป  
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป(General Mandate) จํานวนไม

เกิน 97.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมทุกรายตามสัดสวนการถือหุน โดยมี
ราคาเสนอขายหุนละ 3.50 บาท 

 2. การจําหนายหุน TSE บางสวน 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจําหนายหุน TSE จํานวน 181.50 ลานหุน คิดเปน 10% ของทุนจดทะเบียนที่
ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE และภายหลังจากการจําหนายหุนของ TSE ดังกลาวแลว สงผลให
บริษัทมีการถือหุนใน TSE คงเหลือ คิดเปน 10% ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของ TSE 

 3. การปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจการศึกษา 
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพื่อเปนการรองรับการ
ขยายธุรกิจไปสูประชาคมอาเซียนในกลุม CLMV โดยการขายหุนทั้งหมดที่บริษัทถืออยูใน EES คิดเปน 100% ของ
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว ใหแกบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท 
ซีวีดี ออแกไนเซอร จํากัด) (“ผูซ้ือ”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนคิดเปน 100% ของหุนสามัญที่
ออกจําหนายและเรียกชําระแลว) 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการและสําคัญ 
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ป เหตุการณ 
ป 2560 การปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจผูผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน 

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจผูผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน โดยการขายหุน
ทั้งหมดที่บริษัทถืออยูในบริษัท เวฟ ทีวี จํากัด คิดเปน 100 % ของหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว ใหแกบริษัท 
เวฟ พิคเจอรส จํากัด (“ผูซ้ือ”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนคิดเปน 100 % ของหุนสามัญที่ออกจําหนาย
และเรียกชําระแลว  

ป 2561 1. การขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทไดขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 46.75 ลานหุน ใหแกบริษัท เดอะมอลล กรุป 
จํากัด 

 2. การจําหนายหุนในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทไดเขาลงนามสัญญาซ้ือขายหุนเพื่อจําหนายไปซ่ึงหุนไมเกิน 86 ลานหุน คิดเปน 
50% ของทุนชําระแลวของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (Index) ใหกับกลุมครอบครัว    
กาญจนะโภคิน (กลุมผูซ้ือ) ซ่ึงเปนกลุมผูถือหุนเดิมใน Index โดยมีระยะเวลาการซ้ือขายดังกลาวใหแลวเสร็จไมเกิน
กลางป 2562 
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บริษัท ไดแบงกลุมธุรกิจ โดยมีโครงสรางการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้ 

โครงสรางการถือหุนกลุมบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
1  เปลี่ยนช่ือจาก บจ. เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส 
2  WAVE ไดจําหนายไปซ่ึงหุนใน Index 5% ใหแกกลุมผูถือหุนเดิม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเปนไปตามสัญญาซ้ือขายหุนเพื่อจําหนายไปซ่ึง

หุนดังกลาว  
3  เปลี่ยนช่ือจาก บจ. เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย)  

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่ดําเนนิงานอยูในปจจุบัน 

บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี    10% 

บริษัทยอย/ 
บริษัทที่มีอํานาจควบคุม บริษัทรวม 

บจ. เวฟ ทีว ี                100% 

บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต      100% 

บจ. เวฟ พิคเจอรส                100% 

บจ. วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 1  100% 

บมจ. อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 2    45% 

บจ. เทรเบียง                         100% 

บจ. ไอ ซี วี เอ็กซ                   100% 

บจ. เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป 
        100% 

บจ. อนิเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน   27% 

บจ. อินสปาย อิมเมจ               60% 

บจ. มีเดีย วิช่ัน (1994)             51% 

บจ. เอ็นไวโร (ไทยแลนด) 3         50% 

บจ. บลูมีเดีย คอมมวินิเคช่ันส     58% 

บจ. อินเด็กซ แอนด ว ี             50% 

บจ. อินเด็กซ แอนด เอ็ม          50% 

บจ. แม็กซ ครีเอทีฟ                  23% 

บจ. แฮปปโอ                            33% 

บจ. ทาวน แบรนดด้ิง                20% 

บริษัทรวม 

กิจการรวมคา 

กิจการรวมคา ไอ ด ีทู                  67% 

กิจการรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103    90% 

กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี63     63% 

 

 
 

บริษัทยอย 

บริษัทรวม 
กิจการรวมคา 

บจ. ไอซีวี                                99% 

กิจการรวมคา อินเด็กซ เอ-เซเวน     45% 

บจ. เวฟ ฟูด กรุป                100% 

บจ. อีเวนท โซลูช่ันส                  100% 

บจ. บ๊ิก อีเวนท                        50% 
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โดยสรุปรายละเอยีดการประกอบธุรกิจของแตละบรษิัท ดงันี้      
 
(1) บริษัท และบริษัทยอย ประกอบดวย :  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 

ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

1. เปนผูถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายละครไทยของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

2. ถือหุนในบริษัทอื่น 

 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษทั 
1. บริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจ เพื่อ

ความชัดเจนและคลองตัวในการบริหารจัดการ 
100% 

2. บริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจโดยการ
เปลี่ยนช่ือบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด มูฟว่ี สตูดิโอส 
จํากัด เพื่อความชัดเจนและคลองตัวในการบริหารจัดการ  

100% 

3. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป จํากัด 
 

 เปนผูถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchise) การเปด
สถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใตช่ือ “Wall 
Street English” และสามารถใหสิทธิดังกลาวตอนัก
ลงทุนและผูสนใจทั่วไปท้ังในประเทศไทย ลาว และ
เขมร ได 

 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจโดย
การเปล่ียนช่ือบริษัทจากบริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร 
จํากัด เพื่อความชัดเจนและคลองตัวในการบริหาร
จัดการ  

100% 

4. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(มหาชน) 

ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร 

45% 
(อีก 55% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษทั เวฟ พิคเจอรส จํากัด 
1. บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด  ผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน  

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน  

100% 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษทั เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
1. บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด  จัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการผลิต 

เพื่อธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ประกอบกิจการรานอาหาร จําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  

100% 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษทั เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุป จํากัด 
1. บริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศ

ไทย) จํากัด (เดิมช่ือบจ. เอ็ฟฟเชียนท 
อิงลิช เซอรวิสเซส) 

โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทําการฝกสอนและ
อบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ   
 

100% 
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ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 

ของบริษัทฯ และ 
ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษทั อินเด็กซ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท อีเวนท โซลูช่ันส จํากัด ใหบริการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเลนในงานบันเทิง 100% 
2. บริษัท เทรเบียง จํากัด 1 ใหบริการรับตกแตงสถานท่ี และใหบริการอุปกรณในงาน

สังสรรคและงานพิธีกรรม  
100% 

3. บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด 100%  
4. บริษัท ไอซีวี จํากัด 

( จัด ต้ั งบ ริษัท ในสาธารณรัฐแห ง
สหภาพพมา) 

ใหบริการและจัดหาพื้นที่แสดงสินคา และรับออกแบบ
งานดานโฆษณาและประชาสัมพันธ 

99% 
(อีก 1% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

5. บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด ใหบริการจัดทํา ติดต้ังและร้ือถอนแผนปายโฆษณา 60% 
(อีก 40% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

6. บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด ใหบริการออกแบบ ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพและส่ือ
ตางๆ 

58% 
(อีก 42% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

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

8. บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด) จํากัด (เดิม
ช่ือบจ. เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) ) 

จัดสัมมนา ใหบริการที่ปรึกษา ใหบริการขอมูลวิจัย 
วิเคราะหและสํารวจขอมูลทางสถิติ  

50% 
(อีก 50% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

9. บริษัท บ๊ิก อีเวนท จํากัด 1  
 

ผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน และใหบริการและ
จัดกิจกรรมทางการตลาด  

50% 
(อีก 50% ถือโดยบจ. วูดด้ี เวิลด) 

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

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

12. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน 
จํากัด 1 

ใหคําปรึกษาและรับออกแบบจัดสรางและปรับปรุง 
Website/Flash Media 

27% 
(อีก 73% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 

หมายเหตุ 
1 บริษัทดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี 
 
(2) บริษัทรวม ประกอบดวย : 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 

ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทรวมทีถ่ือหุนโดยบริษทั 
1. บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(มหาชน) 
ประกอบกิจการดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อจําหนายใหภาครัฐและเอกชน 

10% 
(อีก 37.29% ถือโดยบจ. พี.เอ็ม.      
เอ็นเนอรยี่, 10% ถือโดยบมจ. ซิโน-
ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน 
และอีก 42.71% ถือโดยรายยอยอื่นๆ)  
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 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 

ผูถือหุนรายยอย (ถามี) 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทรวมทีถ่ือหุนโดยบริษทั อินเด็กซ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท แฮปปโอ จํากัด ใหบริการออกแบบและผลิตสื่อ Application และบริการ

ระบบการติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ต   
33% 

(อีก 67% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 
2. บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด 1  ใหบ ริการ ท่ีป รึกษา  บริหาร จัดการด านการป รับ

ภาพลักษณและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
23% 

(อีก 77% ถือโดยรายยอยบุคคลอื่นๆ) 
3. บริษัท ทาวน แบรนดด้ิง จํากัด ผลิตสื่อโฆษณา 20% 

(อีก 80% ถือโดยบจ. 3 หนุมาน) 
หมายเหตุ 
1 บริษัทดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี 
 
(3) กิจการรวมคา ประกอบดวย :  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ สัดสวนการถือหุน 
ของบริษัทฯ และ 
คูสัญญาอ่ืน 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
กิจการที่ควบคุมรวมกันที่ลงทุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 1 ออกแบบ จัดทํา ตกแตง จัดแสดงนิทรรศการ ร้ือถอน 

และบ ริ ห า ร จั ดก า ร อ าคา รศาลา ไทย  ใ น ง าน 
International Recognized Exhibition Expo 2017 
Astana 

90% 
(อีก 10% ถือโดยบจ. ดีไซน 103 
อินเตอรเนช่ันแนล) 

2. กิจการรวมคา ไอ ดี ทู 1 ออกแบบกอสราง จัดแสดง และบริหารจัดการอาคาร
แสดงนิทรรศการไทย ในงาน WORLD EXPOSITION  
2010  

67% 
(อีก 5% ถือโดยบจ. ดีไซน 103 
อินเตอรเนช่ันแนล และบจ. ดีไซน 103 
และอีก 28% ถือโดยบจ. รวมนคร
กอสราง (ประเทศไทย) ) 

3. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี63 1 จัดหาผูรับเหมา ออกแบบ กอสราง จัดทํา ประกอบ
ติดต้ัง งานจัดแสดง ผลิตสื่อจัดแสดง และบริหาร
จัดการอาคารแสดงนิทรรศการในงาน  CP-MEIJI 
VISITOR CENTER 

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

4. กิจการรวมคา อินเด็กซ เอ-เซเวน ออกแบบงานโครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑทหารเรือ (แหง
ใหม) 

45% 
(อีก 55% ถือโดยบจ. เอ-เซเวน      
คอรปอเรช่ัน) 

 
หมายเหตุ 
1 กิจการรวมคาดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี 
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โครงสรางรายไดรวมของทัง้กลุมบริษัทในระยะ 3 ปที่ผานมา  

(หนวย : ลานบาท) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 
%การถือหุน
ของ WAVE

หรือบริษัทยอย 

ป2559 ป2560 ป2561 
รายได % รายได % รายได % 

รายไดรวม         
1. ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาด 1 WAVE,  

WAVE TV  
Index Group  

 
100 
50 

1,222 40 1,381 57 1,332 53 

2. ธุรกิจภัตตาคาร JEFFER 100 681 22 627 26 594 24 
3. ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ WSE 3 100 658 22 399 16 529 21 
4. รายไดอื่น All Companies  480 2 16 27 1 51 2 

รวมรายได 3,041 100 2,434 100 2,506 100 
อัตราการเติบโต  39%  (20%)  3% 

หมายเหตุ  
1 บริษัทไดจัดกลุมประเภทตามสวนงานธุรกิจใหม โดยธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาดสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจการผลติและจัดจําหนายรายการ

ทางโทรทัศน ธุรกิจการใหบริการจัดแสดงคอนเสิรต และธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร   
2 รายไดอื่นในป 2559 จาํนวน 480 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนกําไรจากการจําหนายเงินลงทนุในบริษัท ไทยโซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) “TSE“ ในสัดสวน 10% ของ

ทุนจดทะเบียนที่ออกจาํหนายและชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 448 ลานบาท 
3 เปลี่ยนชื่อจาก บจ. เอฟ็ฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส 

 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

2.1 ธุรกิจรับจางผลติรายการทางโทรทศัน 
ดําเนินงานภายใต บจ.เวฟ ทีวี (“บริษัทฯ”) 

ธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน 
บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการผลิตละครโทรทัศน ที่รับจางผลิต 2 เร่ือง คือ เร่ือง “ความทรงจําสีจาง” และเร่ือง “ซานเสนหา” 
 

ชื่อรายการ “ความทรงจําสจีาง” 

 

วันที่ออกอากาศ  อยูระหวางดําเนินการผลิต  
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น. (คาดวาจะออกอากาศไดในไตรมาสที่ 4 

ของป 2562) 
สถานีโทรทัศน    สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
ความทรงจําสีจาง เปนเร่ืองราวความรักระหวางพี่ชายกับนองสาวที่สุดแสนจะ   
โรแมนติก ที่มีจุดเร่ิมตนมาจากครอบครัวสามครอบครัวที่อยูหางไกลกันคนละมุม
เมือง ไมเคยรูจักกันมากอน และมีฐานะทางสังคมที่แตกตางกัน แตเมื่อฟากําหนดให
พวกเขาเกิดมาคูกัน เร่ืองราวสับสนอลหมานมากมายจึงบังเกิดข้ึนตามมา...  

 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
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ชื่อรายการ “ซานเสนหา” 

 

วันที่ออกอากาศ  อยูระหวางดําเนินการผลิต  
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น. 
สถานีโทรทัศน             สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
ผูชมเปาหมาย ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย 
นิยามรายการ:  
ซานเสนหา เปนเร่ืองราวเก่ียวกับผูหญิงที่อยูในครอบครัวที่มีพอหัวโบราณ และ   
เช่ือวาผูหญิงตองตกอยูแทบเทาผูชายแมยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเทาไหร แตเธอตองการ
พิสูจนใหผูเปนพอไดเห็นวา เธอสามารถประสบความสําเร็จไดโดยไมจําเปนตองพึ่ง
ผูชายอยางเดียว!!!   

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน  

 กลยุทธการแขงขัน 
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ดําเนินธุรกิจการบันเทิง เพื่อผลิตละครโทรทัศนที่มีคุณภาพใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ 

อยางไรก็ตามกลุมลูกคาของบริษัทฯ ก็คือ ผูชมรายการ ดังนั้นบริษัทฯ จะตองแขงขันดานคุณภาพของรายการกับผูจัดรายอื่นๆ 

 กลุมผูชมรายการเปาหมาย 
บริษัทฯ มุงเนนการผลิตละครโทรทัศนที่ใหผูคนทุกกลุมทุกสาขาอาชีพสามารถชมได และไดรับสาระและความบันเทิง โดยกลุมผูชมหลัก

จะเปนตามลักษณะเฉพาะของแตละประเภทละครโทรทัศน กลาวคือ 

รายการ กลุมผูชมเปาหมาย 

“ความทรงจําสีจาง” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

“ซานเสนหา” สําหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

 การจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย 
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจรับจางผลิตละครโทรทัศน ซ่ึงจะตองมีการนําเสนอรูปแบบละครที่จะสรางแกทางสถานีและเมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินการ

สรางไดแลวก็จะมีการทําสัญญาวาจางกับทางสถานีเปนรายเร่ืองและไดกําหนดใหสงมอบมวนเทปที่เสร็จสมบูรณแลวแกสถานีเพื่อรอการ
ออกอากาศตอไป 

 สภาพการแขงขัน 
สภาพการแขงขันดานการผลิตรายการทางโทรทัศน โดยเฉพาะละครโทรทัศนในปจจุบันมีการแขงขันกันมากข้ึน ทั้งผูจัดละครโทรทัศน

และรายการโทรทัศนที่มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหผูประกอบการ
โทรทัศนมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
สถานีโทรทัศนเองดวย โดยท่ีผานมาสถานีโทรทัศนแตละแหงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทัศนใหมหลาย
รายการเพื่อเพิ่มกระแสความนิยมของผูชมโทรทัศน อยางไรก็ดีจากขอมูลในอดีตที่ผานมา พบวา สื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีสวนแบงทาง
การตลาดสูงสุดเสมอมา เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดจํานวนมากและนําเสนอไดทั้งภาพและเสียงพรอมกัน 

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละครโทรทัศนที่มีคุณภาพ โดยจะเปนละครแนวใดขึ้นอยูกับสภาวะตลาด บทภาพยนตรและการพิจารณา

ของสถานีโทรทัศนผูวาจาง ซ่ึงจะมีการทําสัญญาวาจางผลิตละครโทรทัศนเปนรายเร่ือง เมื่อผลิตเสร็จก็จะสงมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศ
ตอไป  
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ข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน เร่ิมต้ังแต ข้ันตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) ข้ันตอนการถายทํา / บันทึกเทป (Production) และ
ข้ันตอนภายหลังการถายทํา (Post-production) โดยมีรายละเอียดของแตละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production)   
ข้ันตอนการผลิตละครในแตละเร่ือง เร่ิมตนจากฝายผลิตทําการจัดหาบทประพันธ จากสํานักพิมพตางๆ มาจัดทําเปนเร่ืองยอเพื่อ

นําเสนอใหกับทางสถานีเพื่อพิจารณา หรืออาจเปนการคิดโครงเร่ืองข้ึนมาเองจากการระดมความคิดของสมาชิก ซ่ึงไดจากการชมภาพยนตร ซ่ีรีย
ตางประเทศ หรือจากการฟงเพลง เปนตน และจะนําขอมูลตางๆ เหลานั้นมาประมวลผลสรางสรรคออกมาใหเปนโครงเร่ือง (Plot) เพื่อมาเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการนําเสนอละครใหกับทางสถานีก็เปนได และภายหลังจากที่สถานีไดอนุมัติใหจัดทําละครเรื่องดังกลาวแลว ทางฝายผลิตก็จะ
ดําเนินการจัดหาทีมผลิตละคร อันประกอบไปดวย คนเขียนบท ผูกํากับ โปรดิวเซอร ธุรกิจกองถาย ประสานงาน ฝายจัดหาสถานท่ี ศิลปกรรม    
ฝายดูแลเสื้อผา และอื่นๆ หลังจากนั้นก็เปนการกําหนดตารางการดําเนินงานถายทําละครเพื่อจะไดวางแผนและวางตัวนักแสดงในลําดับตอไป  

2. ขั้นตอนการถายทํา / บันทึกเทป (Production) 
การถายทําละครแตละครเร่ือง จะวางแผนการถายทําโดยประมาณ 8 เดือน (ทั้งนี้เวลาการทํางานอาจจะมากกวาที่กําหนดไว เพราะ

อาจมีผลกระทบจากปจจัยดานอื่นๆ) ลักษณะการทํางานจะถายทําทุกอาทิตย ตามคิวที่ไดกําหนดโดยจะแบงเปน (วันจันทร วันอังคาร และวันพุธ) 
หรือ (วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย) สําหรับการเลือกคิวถายทําจะข้ึนอยูกับคิวของนักแสดงและทีมงานที่มีความเหมาะสมเปนหลัก   

3. ขั้นตอนภายหลังการถายทํา (Post-production) 
กระบวนการภายหลังการถายทําละคร (Post-production) เปนกระบวนการตัดตอเทปที่ไดบันทึกการถายทํา รวมถึงการคัดเลือก

ภาพ การเพิ่มเสียง หรือเทคนิคพิเศษตางๆ ซ่ึงบริษัทฯ จะมีทีมงานในการตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ัง กอนสงเทปละครใหทางสถานีเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมตอการออกอากาศ (สําหรับวันที่ออกอากาศทางสถานีจะแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนลวงหนาเพื่อจะไดมีเวลาในการสงเทป) หากมีเนื้อ
ละครสวนไหนที่ไมเหมาะสมตอการออกอากาศ ทางสถานีสามารถสงกลับใหทางบริษัทฯ ดําเนินการแกไขได ซ่ึงที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมพบปญหา
ดังกลาวเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายไมผลิตละครที่เขาขายตองหาม ทั้งนี้การทํางานจะเสร็จสิ้นก็ตอเมื่อทางบริษัทฯ ไดจัดสงเทปที่สมบูรณที่พรอม
ใหทางสถานีนําไปออกอากาศทางโทรทัศนตอไป  

2.2 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชือ่สถาบันสอนภาษา Wall Street English 
(“WSE”)   

ดําเนินงานภายใต บริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) เดิมช่ือ บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด  
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ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด ("บริษัทฯ") เปนบริษัทผูดําเนินกิจการและใหบริการดานการสอนภาษาอังกฤษและเปน

สถาบันที่ใหบริการสําหรับผูใหญ (Adult Learner) ภายใตช่ือวา วอลลสตรีทอิงลิช (Wall Street English) ซ่ึงผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการ
ดังกลาวเปนการดําเนินการภายใตลิขสิทธิ์ขอ บริษัท WSE Hong Kong Limited นอกจากนี้บริษัทฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ยังเปน
ผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

ในระดับของสากลวอลลสตรีทอิงลิช (Wall Street English) เปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณมากกวา 46 ป และมีสาขา
มากกวา 400 แหง ใน 28 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนไมตํ่ากวา 3 ลานคน สําหรับประเทศไทย บริษัทฯ เปนผูประกอบการเพียงรายเดียวที่ไดรับ
ลิขสิทธิ์เพื่อใหประกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ ไดเปดดําเนินกิจการในประเทศไทยมากกวา 15 ป เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2546 มี
นักเรียนผานการเรียนแลวทั้งสิ้นกวา 63,000 คน และจํานวนนักเรียนในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนกวา 8,500 คน ปจจุบันบริษัทฯ มีสาขาเปดใหบริการ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 11 สาขา เพื่อรองรับการใหบริการใหครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจํานวน 3 สาขาในสวน
ภูมิภาค ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม คือ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม และสาขาเมญา และในสวนภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง คือ สาขา
อิสเทอรนซีบอรด ทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมท้ังสิ้น 14 สาขา 

นอกจากนี้ ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการขยายสาขาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแหง ในเขตกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล โดยคาดวาสาขาดังกลาวจะเปดใหดําเนินการไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 โดยรวมจะทําใหบริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมท้ังสิ้น 15 สาขา
ภายในปนี้ 

หลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชเปนหลักสูตรมาตรฐานท่ีใชเหมือนกันในทุกประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรดังกลาวไดรับ
การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือเปนภาษาตางชาติ โดยเนื้อหาหลักสูตรจะแบงออกเปนระดับตางๆ มี
จํานวนทั้งหมด 20 ระดับ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาไปตามพ้ืนฐานความรูของผูเรียนแตละคน ลักษณะของระบบการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีความเปนเอกลักษณ กลาวคือ วิธีการเรียนเปนแบบผสมผสาน (Blended Method) ทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและเปนธรรมชาติ อีกทั้งยังทําใหผูเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางมั่นใจ 

สําหรับระบบการเรียน เจาของลิขสิทธิ์ไดมีการพัฒนาระบบการเรียนอยางตอเนื่อง โดยไดมีการลงทุนดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนออนไลนใหเปนระบบท่ีทันสมัยมากย่ิงข้ึน พรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรใหมีความนาสนใจ เพื่อตอบโจทยใหกับผูเรียนมากยิ่งข้ึนดวย และเพื่อ
ตอบสนองตอกลุมลูกคาที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ ทางบริษัทฯ จึงจัดใหมีหลักสูตรพิเศษ (VIP Course) สําหรับกลุมลูกคาที่ตองการเรียน
ภาษาอังกฤษใหไดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด โดยผานกระบวนการเรียนแบบหนึ่งตอหนึ่งกับอาจารยชาวตางชาติ ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเปนไปไดอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ 

นอกจากหลักสูตรหลักที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS Course และ TOEIC Course ซ่ึง
เปนการสอบระดับสากลที่ผลไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ทั่วโลกเพ่ือใชยื่นผลในการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย หรือการย่ืนขอวีซาเพื่อ
เดินทางไปสหราชอาณาจักร และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ รวมถึงการทํางานในบริษัทช้ันนํา โดยที่หลักสูตรดังกลาวไดรับการออกแบบและ
สอนโดยอาจารยผูเช่ียวชาญทางดานการสอบโดยเฉพาะ ซ่ึงการเรียนการสอนใชระบบผสมผสาน (Blended Method) รวมท้ังมีการจําลองการสอบ
จริง (Mock Test) เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงพัฒนาการ รวมท้ังทราบถึงทักษะที่ตองฝกฝนมากข้ึนกอนการสอบจริง และเรายังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ 
เพื่อใหผูเรียนพรอมและมั่นใจในการสอบ เชน การเขียนเรียงความ (Essay Marking Service) และการเขารวมกิจกรรม English Corner 

เพื่อยืนยันในมาตรฐานการศึกษาที่อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชไดเขา
สูการรับรองในดานการประกันคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการต้ังแตป 2556 โดยสาขาแรกที่เขาผานการตรวจและรับรองการประกันคุณภาพในระดับดีมาก คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลล
สตรีทอิงลิช สาขาแฟช่ัน ไอสแลนด โดยไดรับการตรวจและรับรองในป 2556 สาขาตอมา คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช สาขาเมกา      
บางนา ซ่ึงผานการตรวจและรับรองการประกันคุณภาพในระดับดีมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้ โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีความมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการใหทุกสาขาที่มีอยูเขาสูกระบวนการประกันคุณภาพ และผานการรับรองตามนโยบายและขอกําหนดของกฎหมายที่ควบคุมโดย
กระทรวงศึกษาธิการตอไป เพื่อใหนักเรียนและผูบริโภคมีความมั่นใจวา โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีมาตรฐานท้ังในดานของสินคาและ
การใหบริการในระดับดี 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ภาพรวมของตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ี

จําเปนตองนําไปใชในการติดตอสื่อสารและเช่ือมโยงกันทั่วโลก และโดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 ทําใหตลาดมีการต่ืนตัวในการพัฒนาภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง  

โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชซ่ึงไดเปดดําเนินการมากกวา 15 ป และมีการขยายสาขาอยางตอเนื่อง ประกอบกับหลักสูตรของ
โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชเปนที่รูจักและยอมรับกันโดยทั่วไปวา มีความแตกตางและเปนเอกลักษณเฉพาะ อีกทั้งยังเปนหลักสูตรที่ผาน
การรับรองของ CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ จึงสงผลใหโรงเรียนสอน
ภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีศักยภาพในการแขงขันไดเปนอยางดี  

 กลุมเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมีต้ังแตกลุมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา วัยทํางานและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 กลยุทธในการแขงขัน 
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงธุรกิจรายใหมสามารถเขามา

แขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด มีสถานที่ต้ังในทําเลที่ดีและเหมาะสม การ
สรางทีมขายใหแข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยัง
ทําการตลาดที่นาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมใหความสําคัญกับกลุมลูกคา
เกาอยางตอเนื่อง ดวยเคมเปญที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายเพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย     

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย     
ดวยช่ือเสียงของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ที่สะสมมามากกวา 15 ป ในประเทศไทย และการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทําให

ทางโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชในปจจุบันมีการเพิ่มชองทางการจําหนาย โดยการขยายสาขาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมาเพื่อ
รองรับการขยายของเขตเมือง ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทฯ มีแผนเปดสาขาเพิ่มเติม 1 - 2 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงคาดวาสาขาใหมจะเปด
ดําเนินการไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 เพื่อรองรับการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 

 แผนการตลาดโดยรวม 
ตลอดระยะเวลา 16 ป โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชยังคงเปนผูนําทางการตลาด และครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 1 

(จากผลการสํารวจของ Enviro (Thailand) เดิมช่ือ Envirosell (Thailand) ) ในทุกๆ กลุมลูกคา เรายังคงเดินหนาที่จะตอกยํ้าความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษ และแนะแนวทางใหนักเรียนและผูสนใจเขาใจวา หากมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษแลวจะชวยเปดโอกาสตางๆ ใหกับ
ชีวิตมากข้ึน อีกทั้งคุณภาพของหลักสูตรก็ยังเปนที่ยอมรับและเห็นผลไดจริง  

สําหรับป 2561 ที่ผานมาโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช มุงเนนในเร่ืองการบริการและมุงเนนในเร่ืองความสําเร็จของนักเรียนเปนหลัก 
แคมเปญตลอดท้ังปจึงเนนไปในดานความสําเร็จและความฝนของนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช วาภาษาอังกฤษสามารถชวยเปด
ประตูไปสูโอกาสที่มากกวา ผานชองทางสื่อตางๆ โดยเฉพาะส่ือออนไลนและโซเช่ียลมีเดียตางๆ สามารถดึงความสนใจของผูที่ตองการเรียน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี อีกทั้งการประชาสัมพันธผานบูธก็ไดรับการตอบรับที่ดีเชนกัน ผูที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูล และไดรับรายละเอียด
เพิ่มเติม พรอมทั้งสัมผัสกับประสบการณโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชไดเปนอยางดี  

ในปจจุบันการส่ือสารที่รวดเร็วและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหเราจําเปนจะตองปรับกลยุทธตางๆ ใหทันและเขาใจ
กลุมเปาหมายในวัยตางๆ ใหมากข้ึนในป 2562 โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชมุงเนนการทําตลาดผานชองทางออนไลนมากข้ึน ผานการเลา
เร่ืองราวของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช และมุงเนนในเร่ืองความสําเร็จของนักเรียน พรอมทั้งรวมมือกับ partner 
หลากหลายราย เชน GMM 25, BEC TERO Radio ซ่ึงจะชวยใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็วและใหขอมูลที่ตรงประเด็นฉับไวพรอมเสริมแทรก
ความรูผานส่ือออนไลนตางๆ ชวยใหกลุมเปาหมายเขาถึงและส่ือสารใกลชิดกันมากข้ึน อีกทั้งการประชาสัมพันธผานบูธประชาสัมพันธก็ยังเปนอีก
ชองทางที่ชวยใหกลุมเปาหมายสามารถสอบถามขอมูลและไดปรึกษาพูดคุยกับเราไดอยางใกลชิด 
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การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
หลักสูตรการเรียนการสอนและรูปแบบการใหบริการของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชเปนการดําเนินกิจการภายใตลิขสิทธิ์ ซ่ึงเปน

หลักสูตรที่ไดถูกพัฒนาและกําหนดโดยเจาของลิขสิทธิ์ โดยแตละสาขาที่มีในปจจุบันสามารถรองรับและใหบริการแกนักเรียนไดถึง 1,000 - 1,500 
คนตอสาขา สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวกับกระบวนการการเรียนการสอนเปนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.3 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตชื่อรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” 
ดําเนินงานภายใต บจ.เจฟเฟอร เรสโตรองต (“บริษัทฯ”)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด ดําเนินธุรกิจภายใตเคร่ืองหมายการคา “Jeffer” เปนรานอาหารตะวันตก ประเภทสเต็กแอนดซีฟูดที่มี
ความหลากหลายของเมนูใหเลือกสรร ในรูปแบบราน American inspire รสชาติถูกปากคนไทย สงตอความสุขสนุกสนานดวยเมนูอาหาร อาทิเชน 
สเต็กเนื้อ หมู ไก ปลา ซีฟูด ซุป และสลัดตางๆ ที่ปรุงสดใหมโดยเชฟที่ผานการอบรมดานการปรุงอาหารมาเปนอยางดี Jeffer สรางความแตกตาง
และจุดขายใหกับบริษัทฯ โดยใหลูกคาสามารถเลือกจับคูเมนูเนื้อสเต็กตางๆ ไดเองทุกรายการข้ึนอยูกับความชอบ เสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงที่ใหลูกคา
ไดเลือกเองเพื่อเพิ่มความอรอยใหกับเมนูสเต็กของลูกคา เชน เฟรนชฟรายส มันบด ขาวผัด หรือจะเปนสมตําก็ทานคูกับเมนูสเต็กของเจฟเฟอร
รสชาติเขากันไดเปนอยางดี 

เจฟเฟอร เปนรานอาหารที่เนนบรรยากาศภายในรานดูสบายๆ เพื่อใหลูกคารูสึกไดถึงความเปนกันเอง และเหมาะกับทุกโอกาสไมวาจะเปน
การสังสรรค พบปะพูดคุยในกลุมเพื่อน หรือ กลุมคนทํางานที่มีเวลานอย โดยเฉพาะชวงพักกลางวัน ที่ตองการเวลาการรับประทานในรานอยาง
รวดเร็ว บริษัทฯ ก็พรอมดวยการบริการที่รวดเร็วของทางราน  

ปจจุบัน เจฟเฟอรเปดใหบริการมุม Jeffer Café ในป 2560 ที่สาขาจังซีลอน ภูเก็ต เพื่อตอบสนองไลฟสไตลของกลุมลูกคาในปจจุบันมาก
ข้ึน โดยเนนขายเคร่ืองด่ืมประเภท กาแฟ รอนเย็นปน ชาเขียว และช็อกโกแลต รวมถึงเมนูเคก แพนเคกและเบเกอร่ีตาง ๆ สําหรับลูกคาที่ตองการ
รานที่เปนจุดนัดพบหรือนั่งทํางาน โดยมี Wifi และ Charger ใหบริการฟรีอีกดวย 

ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เจฟเฟอรมีจํานวนสาขาทั้งหมด 64 สาขา กระจายอยูทั่วประเทศ โดยแบงเปน เขตกรุงเทพ 27 สาขา 
และตางจังหวัด 37 สาขา ซ่ึงกระจายอยูตามศูนยการคาช้ันนํา ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองหลักในเขตตางจังหวัด เนนตามแหลงธุรกิจ โรงเรียน และ
ชุมชน เพื่อใหลูกคาไดเขาถึงรานอาหารเจฟเฟอรสเต็กไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
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การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 กลยุทธการแขงขนั 
- การบริหารตนทุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ สรางอํานาจการตอรองกับผูจัดจําหนาย ทําใหบริษัทฯ สามารถบริหาร
ตนทุนการจัดซ้ือและตนทุนวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมจัดเสิรฟลูกคา 4,000,000 คน ตอป ไดอยางตอเนื่อง 

- การสรางแบรนด 
ปจจุบันแบรนดเจฟเฟอรเปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางทั้งในกลุมวัยรุนและวัยทํางาน โดยบริษัทฯ ไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

ทั้งในดานความเหมาะสมของราคา รสชาติอาหาร ความแตกตางและความหลากหลายของอาหาร การตกแตงราน และการใหบริการ เปนตน ซ่ึง
เปนบทพิสูจนถึงความแข็งแกรงและเปนที่จดจําในตราสัญลักษณ “เจฟเฟอร” ไดเปนอยางดี โดยบริษัทฯ ไดวางแผนการตลาดทั้งสื่อโฆษณาและ
การตลาดผานชองทางอื่น เชน social media เพื่อใหแบรนดเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึนและเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหกับบริษัทฯ   

- การกําหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินคาโดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก เพื่อใหผูบริโภคทุกกลุม ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพไดมี

โอกาสทานสเต็กที่มีคุณภาพ ในรานที่สะดวกสบาย ในราคาที่ยอมเยาว สมเหตุสมผล 
- การขยายสาขา 

บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาอยางตอเนื่องตลอดมา โดยคํานึงถึงเร่ืองการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละสาขา 
พิจารณาจากทําเลที่ต้ังที่ดีและเหมาะสม ความหนาแนนของประชากร และกลุมลูกคาเปาหมายเปนสําคัญ ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อครอบครองสวนแบง
ทางการตลาดใหมากข้ึน 

- การออกสินคาเมนูใหมและจดัโปรโมชั่น 
ในป 2561 รานเจฟเฟอรสเต็กออกสินคาเมนูใหมทั้งสิ้น 12 เมนู แตละชวงเวลาจะนําเสนอเมนูเปนชุดนําเสนอความคุมคาใหกับ

ลูกคา รวมท้ังมีโปรโมช่ันรวมกับ Partner เชน TrueYou, Toyota เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหม ๆ ใหกวางข้ึน และกระตุนลูกคาเกาใหเขามาใช
บริการซ้ือซํ้าควบคูกัน 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาเปาหมายของ เจฟเฟอร มีความหลากหลาย โดยจะเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับกลาง ถึง สูง ไดแก กลุมวัยรุน นักเรียน

นักศึกษา จนถึงวัยทํางาน ที่มีสไตลเปนของตัวเอง และช่ืนชอบการรับประทานอาหารประเภทสเต็กใหความสําคัญกับความหลากหลายของ
เมนูอาหาร และความคุมคากับราคา 

ปจจุบันแบรนดเจฟเฟอรเปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมวัยรุนและวัยทํางานตอนตน เนื่องจากเมนูอาหารของเจฟเฟอร 
ตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาไดอยางตรงจุด ทั้งรสชาติอาหาร และความคุมคาที่ไดรับ 

 ชองทางการจดัจาํหนาย 
ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาที่มากถึง 64 สาขาทั่วประเทศโดยกระจายอยูในหางสรรพสินคาช้ันนําทั่ว

กรุงเทพ และหัวเมืองใหญ ตามตางจังหวัด รวมถึงแหลงธุรกิจ ชุมชน และศูนยการศึกษาตางๆ 
โดยบริษัทฯ ยังคงดําเนินกลยุทธ ในการขยายสาขาเพ่ิมทั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดให

มากข้ึน โดยมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีก 8 สาขาในป 2562  

 สภาพการแขงขัน 
อุตสาหกรรมรานอาหารมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลใหปจจุบันมีรานอาหารเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับ

ผูบริโภค ซ่ึงมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารที่ดําเนินกิจการในประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําให
ภาวะการแขงขันของธุรกิจอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง  
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ปจจุบันผูบริโภคยังคงมีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบาน แตดวยภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมีการจับจายใชสอยลดลง ประกอบกับการ
แขงขันในธุรกิจรานอาหารที่รุนแรง ทําใหผูประกอบการรานอาหารตองตรึงราคาอาหารเอาไว แลวหันมาเพิ่มรายไดจากการนําเสนอเมนูอาหาร    
ใหม ๆ ควบคูกับการจัดโปรโมช่ัน เพื่อกระตุนใหลูกคาใชจายในการรับประทานอาหารตอคนตอมื้อใหเพิ่มสูงข้ึน ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย ระบุ
วามูลคาตลาดธุรกิจรานอาหารในป 2561 นาจะอยูที่ 411,000 – 415,000 ลานบาท โดยคาดวามีการเติบโตรอยละ 4-5% จากป 2560 การแขงขันที่
รอนแรงในธุรกิจรานอาหาร ทําใหผูประกอบการตองติดตามพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบริโภค เพื่อปรับกลยุทธในการทําธุรกิจให
สอดคลองกับผูบริโภค โดยเทรนดการใชบริการรานอาหารที่นาสนใจ ไดแก 

1. ลูกคารับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน จากเทรนดรักสุขภาพทําใหผูคนใสใจเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอ
สุขภาพมากขึ้น เชน การรับประทานผัก ผลไม และธัญพืช การลดน้ําตาล เกลือ และไขมัน การเลือกวัตถุดิบที่ไมใชสารเคมีและวัตถุสังเคราะห      
เปนตน สงผลใหอาหารเพื่อสุขภาพเปนที่รูจัก และกลายเปนทางเลือกในการรับประทานอาหารของคนไทยในวงกวางมากข้ึน โดยคนไทยสวนใหญมี
การซ้ืออาหารพรอมทานเพื่อสุขภาพมากกวา 1 คร้ังตอสัปดาห และบางสวนมีการซ้ือเปนประจําทุกวัน สะทอนโอกาสสําหรับผูประกอบการ
รานอาหารในการนําเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รองรับการขยายตัวของกลุมลูกคาที่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ รวมถึงกลุม
ลูกคาดังกลาว ยังยินดีจายคาอาหารที่สูงข้ึน สําหรับทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพอีกดวย 

2. ลูกคาใชบริการ Delivery อาหารมากข้ึน การใชบริการจัดสงอาหาร หรือ Delivery มีแนวโนมไดรับความนิยมสูงข้ึน เนื่องจากรูปแบบ
การใชชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใชชีวิตอยางเรงรีบ มีขอจํากัดดานเวลา ตองการความสะดวกสบาย รวมถึงตองการหลีกเล่ียงการจราจรที่
ติดขัด โดยความสะดวกในการส่ังอาหารผานชองทางออนไลน ทั้งทางเว็บไซตและแอปพลิเคชัน ผานชองทางตาง ๆ ทั้งที่ผูประกอบการรานอาหาร
พัฒนาข้ึนเอง ตัวกลางใหบริการส่ังอาหารออนไลน รวมถึงตัวกลางใหบริการรับซ้ือหรือจัดสงอาหารและสินคาตาง ๆ มีสวนกระตุนใหผูคนใชบริการ
จัดสงอาหารเพิ่มมากข้ึน และนาจะชวยหนุนใหผูประกอบการรานอาหารมีรายไดจากการใชบริการ Delivery ของลูกคาเพิ่มสูงข้ึน 

3. การขยายสาขาเปนอีกกลยุทธที่ผูประกอบการใหความสําคัญในการแขงขันสําหรับธุรกิจรานอาหาร โดยการเพิ่มรายไดจากการเปด
สาขาใหม แตโดยสวนใหญเปนการขยายตัวของรายไดจากการที่ผูบริโภคนิยมการทดลองใชบริการสาขาหรือรานคาที่เปดใหม ทําใหรายไดจาก
สาขาเดิมลดลงหรือเติบโตชะลอตัว ดังนั้นความทาทายของผูประกอบการ คือ การคัดเลือกทําเลท่ีเขาถึงฐานลูกคากลุมใหมๆ หรือพื้นที่ใหมที่การ
แขงขันยังไมรุนแรงมาก และอัตราคาเชายังไมสูงนัก เพื่อเปนการขยายฐานรายไดและไมกระทบกับการเติบโตของสาขาเดิม  

4. ลูกคาประหยัดคาใชจาย และมีทางเลือกในการรับประทานอาหารหลากหลาย จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไมแนนอน สงผลใหผูคน
ประหยัดคาใชจายตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารนอกบานนอยลง และรับประทานอาหารนอกบาน
เฉพาะม้ืออาหารที่จําเปน นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่หลากหลาย ทั้งการซ้ืออาหารพรอมปรุงและอาหารพรอมทาน
จากผูจําหนาย เชน แผงลอยทั่วไป รานคาสะดวกซ้ือ ซูเปอรมารเก็ต เปนตน รวมถึงมีทางเลือกในการประกอบอาหารเอง ซ่ึงอาจสงผลใหลูกคา       
ใชจายในการรับประทานอาหารตอคนตอมื้อลดลง รวมถึงมีความถ่ีในการใชบริการรานอาหารก็ลดลงตามไปดวย ซ่ึงกระทบกับรายไดของ
ผูประกอบการรานอาหารอยางหลีกเล่ียงไมได 

 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ   

ต้ังแตป 2560 เปนตนมา รานเจฟเฟอร ใหความสําคัญกับการรักษาลูกคาเกา โดยไดวางแผนจัดทําโปรแกรม Customer Relationship 
Management ในรูปแบบดิจิตัล เพื่อกระตุนใหลูกคาเกา เพิ่มความถี่ในการเขาใชบริการใหบอยข้ึน และบอกตอเพื่อหาลูกคาใหมใหกับเจฟเฟอรดวย 

สําหรับการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางคูคา โดยการทํางานรวมกันในการพัฒนา
สินคาเมนูใหมๆ รวมถึงการวางแผนท้ังในแงของตนทุน และการจัดการภายใน บริษัทฯ มีการวางแผนจัดหา Supplier 2-3 ราย สําหรับสินคาแตละ
ประเภท เพื่อกระจายความเส่ียงทั้งในแงของราคา วัตถุดิบที่อาจจะขาดแคลนในบางชวง สินคาบางรายการบริษัทฯ ใชนโยบายการทําสัญญาจอง
สินคาในปริมาณมาก เพื่อควบคุมตนทุนสินคาและสามารถตอรองเรื่องของราคาสินคาได โดยเฉพาะสินคานําเขาบางรายการซ่ึงมีปจจัยของคาเงิน
เขามาเกี่ยวของ 

บริษัทฯ มีข้ันตอนการส่ังสินคา ตรวจสอบ ควบคุมสินคาและวัตถุดิบทุกข้ันตอน โดยมีผูรับผิดชอบดูแลตามกระบวนการและข้ันตอนของ
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาสินคาทุกชนิดที่บริษัทฯ สั่งเขามานั้นถูกตองตรงตามความตองการทั้งปริมาณและคุณภาพ   
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2.4 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร  
ดําเนินงานภายใต บมจ.อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ (“บริษัทฯ”) 
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) คือ กลุมธุรกิจที่ดําเนินงานโดยใชศักยภาพในดานของความคิดสรางสรรค โดยใหบริการ

ดานการสื่อสารการตลาดอยางครบวงจร ซ่ึงนับไดวา อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ เปนบริษัท ครีเอทีฟ อีเวนท อันดับ 1 ของประเทศไทย และเปนบริษัท
อีเวนทของคนไทยบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Special Events Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทฯ ไมได
เปนเพียงแคบริษัทที่มีความแข็งแกรงในการจัดอีเวนทเพียงอยางเดียว แตยังดําเนินธุรกิจภายใตความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลา
กวา 28 ป บริษัทฯ สรางสรรคผลงานมากมายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะกับการสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย โดยการจัดอาคาร
ศาลาไทย ในงาน The World Exposition 2010 ณ นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทําใหอาคารศาลาไทยไดรับการจัดอันดับวาเปนประเทศ
ยอดนิยม ติด 1 – 10 จากจํานวนกวา 230 อาคารจากประเทศท่ัวโลก และมีผูเขาชมถึง 8 ลานคน ซ่ึงสรางภาพลักษณที่ดีและชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวตอประเทศไทย รวมถึงการสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทย ในงาน International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี จน
กลายเปนพาวิลเล่ียนยอดนิยมจากทั่วโลกจนไดรับรางวัลในระดับโลกมากมาย และในงาน Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน ซ่ึงสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทยสูเวทีระดับโลกอีกคร้ัง และลาสุดบริษัทฯ ชนะการประกวดไดเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ และ
ออกแบบกอสรางนิทรรศการศาลาไทย Thailand Pavilion World Expo Dubai 2020 จัดข้ึนที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางวันที่ 20 
ตุลาคม 2563 – วันที่ 10 เมษายน 2564 โดยไดเตรียมเดินหนาสรางประวัติศาสตรใหกับประเทศไทยอีกคร้ัง พรอมจะนําเสนอความเปนไทยสูสายตา
ชาวโลก และทําใหชาวตางชาติรูจักประเทศไทยมากข้ึนจากการทํา Thailand Pavilion ซ่ึงเปนงานที่ถือเปน 1 ใน 3 งานใหญของโลก 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดเปดสาขาอยูในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ดวยมองเห็นโอกาสและชองทางในการทําธุรกิจต้ังแต    
ป 2011 ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคา ที่ตองการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน โดยบริษัทฯ สามารถเช่ือมโยงการบริหารงาน ใน
เครือขายทั้งในและตางประเทศ ดวยรูปแบบการทํางานที่ผานมา จะดําเนินธุรกิจแบบ Co-Creation คือ การนําเอาจุดแข็ง ประสบการณ Know-
How และความเช่ียวชาญท่ีแตกตางระหวางบริษัทฯ และคูคาทางธุรกิจมาผนวกกัน จึงทําใหเพิ่มศักยภาพในการสรางสรรคงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ในปจจุบัน บริษัทฯ ตอกยํ้าการเปนผูนําดานการตลาดเชิงสรางสรรคอยางครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดในทุกมิติ ดวยสโลแกนที่วา ‘Never Stop Creating’ โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 กลุมธุรกิจหลัก คือ 

(1) กลุมธุรกิจ Marketing Services  
ใหบริการดานการวางแผน วางกลยุทธ และใหคําปรึกษาดานการตลาดตางๆ อยางมืออาชีพ ประกอบดวย 

 ดานงานวิจัย (Research)  
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคแบบเจาะลึก ภายใตงานสรางสรรคของ บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด) จํากัด 

 ดานอีเวนท มารเก็ตต้ิง (Event Marketing) 
วางกลยุทธที่ตอบโจทยความตองการไดทุกแงมุม ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจของ อินเด็กซ อีเวนท เอเจนซ่ี 

 ดานคอมมิวนิเคช่ันส (Communications) 
วางแผน และผสมผสานกลยุทธการสื่อสารทั้งในและนอกองคกร ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ คอมมิวนิเคช่ันส ยูนิท 

 ดานดิจิตอล มารเก็ตต้ิง (Digital Marketing) 
เขาถึงไลฟสไตลของผูบริโภคไดอยางหลากหลาย ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท แฮปปโอ จํากัด  

 ดานทีวี และมัลติมีเดีย (TV & Multimedia) 
สรางสรรคผลงานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ วิลเลจ เทเลวิช่ัน และอินเด็กซ สตูดิโอ 

 ดานอินโนเวทีฟ อินสโตร มีเดีย (Innovative In-Store Media) 
สื่อสารผานสื่ออินเตอรแอคทีฟอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด 

 ดานปร้ินทต้ิง แอนด สโตร เดคคอเรช่ัน (Printing and Store Decoration) 
นวัตกรรมงานพิมพในรูปแบบพิเศษ ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด 

 ดานอีควิปเมนท ซัพพลาย (Equipment Supply) 
รองรับงานทุกประเภทแบบครบวงจร ภายใตงานสรางสรรคของบริษัท มีเดีย วิช่ัน (1994) จํากัด และบริษัท อีเวนท โซลูช่ันส จํากัด 
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(2) กลุมธุรกิจ Creative Business Development  
ใหบริการดานการพัฒนา แบรนดด้ิง และสรางประสบการณพิเศษ สูการสรางมูลคาในรูปแบบของแหลงทองเทีย่ว ประกอบดวย 

 ดานงานทัวริซ แอทแทรคช่ัน (Tourist Attraction) 
สรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยวจากท่ัวโลก ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจแบรนด แอทแทรคช่ัน แอนด มิวเซียม 

 ดานงานแบรนด เอ็กซพีเรียนส (Brand Experience)  
สรางแลนดมารคใหมที่สําคัญดวยเอกลักษณเฉพาะตัว ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจแบรนด แอทแทรคช่ัน แอนด มิวเซียม 

 ดานงานธีม พารค (Theme Park) 
สรางสีสัน และความสนุก ผานเร่ืองราวอยางสรางสรรค ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจแบรนด แอทแทรคช่ัน แอนด มิวเซียม 

 ดานพิพิธภัณฑ (Museum) 
ตีโจทย และถายทอดความตองการทุกรูปแบบ ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจแบรนด แอทแทรคช่ัน แอนด มิวเซียม 

 ดานงานนิทรรศการช่ัวคราว และถาวร (Exhibition: Permanent & Temporary) 
สื่อสารดวยวัตถุประสงคที่ชัดเจน ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจแบรนด แอทแทรคช่ัน แอนด มิวเซียม 

 ดานงานเอ็กซโป (The World Exposition) 
คิดอยางสรางสรรค ผสานไอเดียใหมๆ ดวยความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลก ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ เวิลด เอ็กซโป 

หรือกิจการรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 

(3) กลุมธุรกิจ (Own-Project) 
ใหบริการสรางสรรคงานโปรเจคพิเศษ อยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว ประกอบดวย 

 ดานงานโชวบิซ (Showbiz) 
สรางสีสัน และเอ็นเตอรเทนเมนทอยางหลากหลาย อาทิ งานมิวสิค เฟสติวัล (Music Festival)  และละครเวที (Theatre Show)      

เปนตน ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ ครีเอทีฟ บิซซิเนส ดีเวลลอปเมนท 

 ดานงานสปอรต แอนด เฟสทีฟ อีเวนท (Sport  & Festive Event)  
ระดับอินเตอรเนช่ันแนล ดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลก ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ ครีเอทีฟ บิซซิเนส ดีเวลลอปเมนท 

 ดานงานบิซซิเนส อคาเดมี (Business Academy) 
ถายทอดความรู และประสบการณจริง อยางมีระบบ เชน สัมมนา (Seminar) และเวิรคช็อป (Workshop) เปนตน ภายใตงาน

สรางสรรคของหนวยธุรกิจ ครีเอทีฟ บิซซิเนส ดีเวลลอปเมนท 

 ดานงานเทรดแฟร (Trade fair)  
ศูนยกลางสรางโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในและตางประเทศ ภายใตงานสรางสรรคของหนวยธุรกิจ ครีเอทีฟ บิซซิเนส ดีเวลลอปเมนท   

การตลาดและการแขงขัน 

 สภาพการตลาด 
จากสถานการณตลาดอุตสาหกรรมอีเวนทที่ผานมาต้ังแตตนป 2560 จนถึงป 2561 เรียกวามีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากหลายธุรกิจ

เร่ิมกลับมาโปรโมทสินคาและบริการมากข้ึน ดานนักการตลาดตางใชเงินเพื่อจัดแคมเปญตางๆ มากข้ึน แตธุรกิจที่โดดเดนมากที่สุด คือ ดานธุรกิจ
เอ็นเตอรเทนเมนท สังเกตไดจากมีคอนเสิรตทั้งในประเทศไทย และจากตางประเทศที่มีคิวตอเนื่อง รวมถึงละครเวที และงานแสดงตางๆ รองลงมา
เปนดานการเปดตัวสินคา และบริการตางๆ ในธุรกิจหลากหลาย อาทิ ดานอสังหาริมทรัพย ดานสินคาอุปโภค และบริโภค ดานยานยนต ดานการ
ธนาคาร ดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม และดานสินคาแฟช่ัน เปนตน รวมถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนข้ึนของตลาดที่เนนเช่ือมโยงของเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกับสินคาและบริการ สอดคลองกับนโยบาย 4.0 ของประเทศไทย ที่องคกรทั้งภาครัฐ และเอกชนตางตองปรับตัวกัน สงผลใหภาพรวม
ธุรกิจโดยรวมจะเติบโตขึ้น 5-10%  

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
โดยภาพรวมจะเปนลูกคาในสวนของภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับกลุมลูกคาตลาดตางประเทศ 

นักธุรกิจ นักลงทุน และผูที่ตองการเขาตลาด ครอบคลุมงานดานการตลาดในทุกมิติ 
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 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
ดวยรากฐานของการใหบริการเปน “Creative Business Solutions” ที่สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาในหลากหลายประเภท 

ทําใหเกิดความแตกตางกับธุรกิจรายอื่น โดยเฉพาะหัวใจสําคัญในเร่ืองการใชงานวิจัยมาชวยตอบโจทยงานใหมีความแมนยําย่ิงข้ึน ชวยให
ตอบสนองความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมายของลูกคาแตละราย รวมถึงความแกรงในเร่ืองของการใชความคิดสรางสรรค ทําใหงานที่ออกมา
เปนงานที่ใหม และมีเอกลักษณ สูการเปดโอกาสและขยายตลาดในพื้นที่ใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง  

 สภาพการแขงขัน  
ดวยการแขงขันในตลาดอีเวนทที่ไมไดจํากัดอยูในเฉพาะตัวเมืองอีกตอไป แตไดกระจายตัวออกไปตามตางจังหวัด จนครอบคลุมทั่วประเทศ 

เรียกวามีผูแขงขันเปนจํานวนมาก สงผลตอการเกิดข้ึนใหมของธุรกิจอยางรวดเร็ว จึงเปนปจจัยที่เปดโอกาสใหมีผูเลนหลายรายกาวเขามาในธุรกิจนี้
เปนจํานวนมาก ทั้งขนาดเสกล ระดับเล็ก กลาง และใหญ และมีความเชี่ยวชาญท่ีแตกตางกันออกไป แตถึงอยางไร ยังไมสามารถครอบคลุมใน
ลักษณะการใหบริการท่ีครบวงจรได แตทาง บริษัทฯ ไดมีการปรับแผน และกลยุทธของการดําเนินงานโดยใชในเรื่องของ “Creative Business 
Solutions” ทําใหลักษณะงานที่เกิดข้ึนไมไดถูกจํากัดในคําวาธุรกิจอีเวนทอีกตอไป แตเปนธุรกิจของการใชความคิดสรางสรรคเปนหลัก 

 
การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

โดยการพัฒนาในเร่ืองของคุณภาพงาน และใหความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งในเร่ืองของทักษะในดานตางๆ เพื่อ
เสริมสรางความแกรง โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค เพื่อตอยอดสูการสรางงานที่ตอบโจทยความตองการ และเปนประโยชนตอ
บุคคลสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยลายมือที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 



รายงานประจําป 2561   
 

31 ปจจัยความเสี่ยง 

 

  
            

ในป 2561 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ไดแก การประกอบกิจการดานการผลิตรายการทางโทรทัศน ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรม
ทางดานวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช่ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ภายใตช่ือรานอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” และธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
ภายใตช่ือ “Index” โดยมีปจจัยความเสี่ยงของบริษัทในป 2561 ที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการกูยืมเงนิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว กลุมบริษัทอาจตองการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหมๆ หรือการเขาซ้ือกิจการ

อื่น สงผลใหกลุมบริษัทตองรักษาสภาพคลองและสํารองวงเงินกูจากสถาบันการเงินใหเพียงพอเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังตองจัดหาแหลง
เงินทุนระยะยาวลวงหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท แมวากลุมบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินทั้งระยะส้ันและระยะยาว อยางไรก็ตาม ดวยผล
การดําเนินงานและการบริหารจัดการที่ดีทางดานการเงิน กลุมบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกูดวยดีเสมอมา  

2. ความเสี่ยงจากการแขงขันในธรุกิจ  

2.1 ธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
จากการแขงขันในตลาดท่ีเขมขน ทั้งจากผูประกอบการรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ รวมถึงผูที่สนใจเขามาจับกลุมธุรกิจนี้ สงผลใหเกิด

สวนแบงทางการตลาดและมีความซับซอนมากข้ึน ประกอบกับงบประมาณของเม็ดเงินที่ใชยังอยูในชวงรัดกุมและจํากัด ซ่ึงผันผวนกับความตองการ
ของลูกคาที่มีความตองการหลากหลาย และมีความแตกตางมากข้ึน และเนนในเร่ืองของความคิดสรางสรรค เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหกับ
สินคาและบริการในรูปแบบที่ยั่งยืนมากข้ึน และที่สําคัญตองตอบโจทยไลฟสไตล และเทรนดของผูบริโภคไดในขณะเดียวกัน รวมถึงอิทธิพลของ
เทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในชีวิต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นการทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐาน จึง      
ไมเพียงพออีกตอไป แตตองเพิ่มดานความคิดสรางสรรคเขาไปดวย ‘ครีเอทีวิต้ี แอดเดด’ (Creativity-Added) ซ่ึงเปนกลยุทธที่ทางกลุมบริษัท ใชใน
การดําเนินงาน เปนกลยุทธสรางทุนที่ทาทายของการตลาดยุค 2561 คือ การเพิ่มเติม สรางสรรค และใสใจในทุกรายละเอียดตางๆ ดวยความเขาใจ
อยางแทจริง เพื่อสรางมูลคาใหเกิดข้ึน เนื่องจากในทุกๆ กลุมอุตสาหกรรมตางตองการความคิดสรางสรรคมาเติมแตงใหเกิดความแตกตาง เกิดความ
จดจํา และเปนที่สนใจตอกลุมเปาหมาย เพื่อสรางสรรคงานสูตลาดตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของงานอีเวนท ซ่ึงเปนธุรกิจหลักที่กลุมบริษัทมีความแกรง 
และเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อสรางโอกาสใหกับนักธุรกิจ นักลงทุน ในตางประเทศ และ
เจาะตลาดใหมๆ ตอเนื่อง สามารถตอยอดธุรกิจในรูปแบบใหมๆ ใหเติบโตมั่นคงแบบตอเนื่อง ทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียนแบบครบ
วงจรไดอยางแนนอน 

2.2 ธุรกิจใหบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม   
สืบเนื่องมาจากคานิยมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป การใชชีวิตของคนไทยที่เนนความสะดวกสบาย นิยมการรับประทานอาหาร

นอกบานมากข้ึน และมีการขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหปจจุบันมีรานอาหารเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหกับผูบริโภคมีทั้งกลุมผูประกอบการรานอาหารจากตางประเทศ กลุมรานอาหารที่ดําเนินกิจการในประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดยอม จึงทําให
ภาวะการแขงขันของธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยคอนขางสูง อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการคงความเปนผูนําของธุรกิจ
รานอาหารสเต็กที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา นอกจากนี้ยังสรางสรรคเมนูใหม ๆ เพื่อความแตกตางจากคูแขง โดยยังคงจุดเดนคือ ความคุมคา
ทางดานราคา ใหความสําคัญกับความหลากหลายของเมนูอาหาร ความรวดเร็วของการใหบริการ ตลอดจนมุงเนนการตอบสนองใหทันความ
ตองการที่เปล่ียนแปลงของผูบริโภค สรางการจดจําในแบรนดสินคาโดยการจัดทําส่ือทั้งออนไลนและออฟไลน และจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อ
กระตุนการใชจายของผูบริโภค ทําใหบริษัทสามารถรักษาความเปนผูนําและการมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

คุณภาพอาหารและมาตรฐานการใหบริการ เปนสิ่งที่กลุมบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง เนื่องดวยเกี่ยวกับสุขภาพของผูบริโภคโดยตรง 
ดังนั้นวัตถุดิบจะตองมีความสดใหมและมีคุณภาพดี เนื่องจากวัตถุดิบจะประกอบไปดวย เนื้อสัตว อาหารทะเล ผัก และขนมปง ซ่ึงมีอายุการใชงาน
สั้น ดังนั้นกลุมบริษัทจึงกําหนดนโยบายการจัดซ้ือและการบริหารจัดการสินคาคงคลัง ดวยการส่ังซ้ือและใหสงวัตถุดิบในลักษณะวันตอวันในจํานวน
ที่เพียงพอ สําหรับวัตถุดิบบางอยางก็ใหผูแทนจําหนายสงตรงไปยังรานสาขา มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัตถุดิบทั้งที่เปนหองเย็นและหอง 
แชแข็ง เพื่อคงความสดใหมและสภาพด้ังเดิมของวัตถุดิบใหคงอยูอยางสมบูรณ และส่ังซ้ือวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ไดตามมาตรฐานสากล ในปที่
ผานมามีความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทําใหกลุมบริษัทตองวางแผนการส่ังซ้ือเปนรายป การหาผูแทนจําหนายรายใหม รวมท้ังการหาสินคา
ประเภทท่ีใกลเคียงกันมาทดแทนสินคาที่ขาดแคลน 

3. ปจจัยความเสี่ยง 
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2.3 ธุรกิจใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ  
การใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากคูแขงรายใหมสามารถเขามา

แขงขันไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Wall Street International ที่ไดรับการยอมรับ   
ทั่วโลก ประกอบกับกลุมบริษัทไดวางเปาหมายในการเปนผูนําของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ใหบริการฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ โดย
การจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด มีสถานที่ต้ังในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางทีมขายให
แข็งแกรงและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาและปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังทําการตลาดที่
นาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนดสินคา และสงเสริมการขายผานกลยุทธทางการตลาด พรอมใหความสําคัญกับกลุมลูกคาเกาอยาง
ตอเนื่อง ดวยเคมเปญที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการกระตุนยอดขายอีกดวย 

2.4 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน           
เนื่องจากกลุมบริษัทรับจางผลิตละครใหกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตเพียงรายเดียว ดังนั้นกลุมบริษัท จึงตอง

พิจารณาอยางละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพันธที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูชม นําเสนอใหกับผูวาจางพิจารณา เพื่อให
แนใจวาบทประพันธเร่ืองนั้นๆ จะไดรับการพิจารณาอนุมัติ    

ธุรกิจทางดานทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีสถานีโทรทัศนเพิ่มมากข้ึน และแตละสถานีโทรทัศนก็มีความตองการที่จะผลิตละคร
เพิ่มมากข้ึนดวย จึงเปนเหตุใหบุคลากรดานการผลิตละครไมเพียงพอตอการทํางาน ซ่ึงทางกลุมบริษัทไดคํานึงถึงเร่ืองนี้ จึงพยายามปรับเปล่ียน
วิธีการในการวาจางบุคลากร จากเดิมที่สวนใหญจะเปนการวาจางในรูปแบบฟรีแลนซ ใหมาเปนการวาจางในรูปแบบรับเงินคาจางประจํา โดยการ
ทําสัญญาวาจางแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพื่อหลีกเล่ียงปญหาในเร่ืองการหยุดชะงักในการดําเนินงาน  

3. ความเสี่ยงจากการจัดหาสถานทีต่ั้งในการประกอบธุรกิจตามที่ตองการ 
การจัดหาสถานที่ ต้ังที่ดีตามหางสรรพสินคาหรือสถานที่เชาอื่นๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ถือเปนปจจัยหลักของ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของแตละสาขา ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงหากกลุมบริษัทไมสามารถตอสัญญาเชาพื้นที่นั้นๆ ได หรือหากมีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเชา เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายเปนที่รูจักและนิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุม
วัยรุน วัยทํางานตอนตน และผูบริโภคทั่วไป ซ่ึงมีสวนชวยดึงดูดลูกคาหรือผูบริโภคใหเขามาใชบริการที่หางสรรพสินคาหรือเจาของพื้นที่เชานั้นๆ ได 
รวมท้ังกลุมบริษัทยังอยูในระหวางการขยายธุรกิจโดยการเปดสาขาเพิ่มข้ึนทุกปบนพื้นที่เชาตามหางสรรพสินคาทั่วไป ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีอํานาจ
ตอรองกับหางสรรพสินคาและ/หรือเจาของพื้นที่ในการจับจองพื้นที่ที่มีทําเลดีและเหมาะสมกอนคูแขงรายอื่น และยังสามารถทําสัญญาเชาระยะ
ยาวไดในราคาที่สมเหตุสมผลอีกดวย 

4. ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคลากร  
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสรางความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของกลุมบริษัท ดังนั้นที่ผานมากลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับการ

บริหารความเสี่ยงในดานนี้อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหบุคลากรมีความรักและความผูกผันกับองคกร การใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจทางธุรกิจมากย่ิงข้ึน มีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
ประจํา นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใหความสําคัญตอการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมท้ังมีการใหสวัสดิการดานตางๆ เชน คารักษาพยาบาล การทํา
ประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

5. ความเสี่ยงจากผลกระทบของความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณรายแรงซ่ึงสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการของธุรกิจ 
รายได และผลกําไรของกลุมบริษัท ลวนตองอาศัยภาคการใชจายของผูบริโภค ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบดานลบจากปจจัยภายนอกหลายๆ 

ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมบริษัท เชน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมสงบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เชน น้ําทวม 
แผนดินไหว เปนตน) เปนตน และถึงแมวาปจจัยความเสี่ยงตางๆ ดังกลาวเปนความเสี่ยงที่ผูประกอบธุรกิจทุกๆ รายตองเผชิญ แตบริษัทก็ไดจัดทํา
มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดานลบตอการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุมบริษัทจากเหตุการณที่ไมคาดคิดและ           
ไมสามารถควบคุมได เชน การทําประกันทรัพยสินที่ครอบคลุมถึงภัยตางๆ เชน อัคคีภัยและวาตุภัย เปนตน 
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6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขดัของ 
กลุมบริษัทตองอาศัยเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการรองรับระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุน (Back Office) และยัง

ครอบคลุมถึงหนวยงานตางๆ อีกดวย โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและไมหยุดชะงัก หากเกิดความ     
ไมแนนอน หรือภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ทําใหระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานลมไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงและปองกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจ ในเบ้ืองตนกลุมบริษัทได
กําหนดใหมีการสํารองขอมูลตางๆ เชน ระบบบัญชี ระบบฐานขอมูลลูกคา เปนตน โดยมีการบันทึกและเก็บสํารองขอมูลไวเพื่อใหเปนปจจุบันเสมอๆ 
พรอมจัดเก็บไวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว  
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4.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

(1) รายละเอียดบริษัท    
ชื่อบริษัท บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ช้ัน 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธุรกิจหลัก 1. เปนผูถือลิขสิทธิ์และจัดจําหนายละครไทยของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

2. ถือหุนในบริษัทอื่น 
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107536000978 (เดิม บมจ.171) 
โทรศัพท (02) 665 – 6705 
โทรสาร (02) 665 – 6750 
โฮมเพจบริษัท www.wave-groups.com 
ทุนจดทะเบียน 510.07 ลานบาท 
จํานวนและชนิดของหุน หุนสามัญ จํานวน 510.07 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ทุนชําระแลว 467.95 ลานบาท 

จํานวนและชนิดของหุน หุนสามัญ จํานวน 467.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 
(2) รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอยของบริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 
  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 

ตราไวหุนละ 
(บาท) 

1.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจ 

เพื่อความชัดเจนและคลองตัวในการบริหารจัดการ 
หุนสามัญ 1,000,000 100 

2. บริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
 

บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทางธุรกิจ
โดยการเปลี่ยนช่ือบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด 
มูฟ ว่ี  สตูดิโอส  จํากัด  เพื่อความชัดเจนและ
คลองตัวในการบริหารจัดการ   

หุนสามัญ 500,000 10 

3. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุป 
จํากัด 
 

 เปนผูถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchisee) 
การเปดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ภายใตช่ือ “Wall Street English” และ
สามารถใหสิทธิดังกลาวตอนักลงทุนและ
ผูสนใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ลาว และเขมร 
ได 

 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนทาง
ธุรกิจโดยการเปล่ียนช่ือบริษัทจากบริษัท ซีวีดี 
ออแกไนเซอร จํากัด เพื่อความชัดเจนและ
คลองตัวในการบริหารจัดการ  

หุนสามัญ 100,000 10 

4. บริษัท  อิน เ ด็กซ  ค รี เอทีฟ   
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการ
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

หุนสามัญ 172,000,000 1 

4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
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ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 

  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 
ตราไวหุนละ 

(บาท) 
2.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด 
1. บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด  ผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน  

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน  

หุนสามัญ 5,000,000 10 

3.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด 
1. บริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต 

จํากัด 
 จัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณที่ใชใน

การผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ประกอบกิจการรานอาหาร จําหนายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธ ิ

10,049,000 
49,000 

10 
10 

4.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุป จํากัด 
1. บริษัท  วอลลสต รีท  อิ งลิช 

(ประเทศไทย) จํากัด 
( เดิมช่ือ  บจ .  เอ็ฟฟ เชียนท  
อิงลิช เซอรวิสเซส) 

โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทําการ
ฝกสอนและอบรมทางดานวิชาภาษาอังกฤษ  
 
 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธ ิ

630,000 
1,026,600 

10 
10 

5.บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท อีเวนท โซลูช่ันส จํากัด ใหบริการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเลนในงานบันเทิง หุนสามัญ 330,000 100 
2. บริษัท เทรเบียง จํากัด 1 ใหบริการรับตกแตงสถานที่ และใหบริการอุปกรณ

ในงานสังสรรคและงานพิธีกรรม 
หุนสามัญ 75,000 100 

3. บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด หุนสามัญ 99,000 100 
4. บริษัท ไอซีวี จํากัด 
(จัดต้ังบริษัทในสาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา) 

ใหบริการและจัดหาพื้นที่แสดงสินคา และรับ
ออกแบบงานดานโฆษณาและประชาสัมพันธ 

หุนสามัญ 500 100 USD 

5. บ ริษั ท  อิ นสปาย  อิ ม เ มจ 
จํากัด 

ใหบริการจัดทํา  ติด ต้ังและ ร้ือถอนแผนปาย
โฆษณา 

หุนสามัญ 60,000 100 

6. บริษัท บลูมีเดีย                
คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด 

ใหบริการออกแบบ ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพและ
สื่อตางๆ 

หุนสามัญ 550,000 25 

7. บริษัท  มี เ ดีย  วิ ช่ัน  (1994) 
จํากัด 

ใหบริการอุปกรณแสง สี เสียงในงานบันเทิง หุนสามัญ 408,910 100 

8. บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด) 
จํากัด (เดิมช่ือบจ. เอ็นไวโร
เซล (ประเทศไทย) ) 

จัดสัมมนา ใหบริการที่ปรึกษา ใหบริการขอมูล
วิจัย วิเคราะหและสํารวจขอมูลทางสถิติ  

หุนสามัญ 80,000 100 

9. บริษัท บ๊ิก อีเวนท จํากัด 1 ผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศน และ
ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  

หุนสามัญ 20,000 100 

10. บริษั ท  อิ น เ ด็กซ  แอนด  วี 
จํากัด 

ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  หุนสามัญ 120,000 70 

11 บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม 
จํากัด  

ใหบริการและจัดกิจกรรมทางการตลาด  หุนสามัญ 300,000 100 

12. บริษัท  อิน เ ด็กซ  ค รี เอทีฟ 
ออนไลน จํากัด 1 

ให คําป รึกษาและ รับออกแบบจัดสร างและ
ปรับปรุง Website/Flash Media 

หุนสามัญ 132,000 100 
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ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ หุนที่ออกจําหนายแลว 
  ชนิด จํานวนหุน มูลคาที่ 

ตราไวหุนละ 
(บาท) 

6.บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท 
1. บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ 

จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการดานการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อจําหนายใหภาครัฐและ
เอกชน  

หุนสามัญ 1,905,749,580 1 

7.บริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) 
1. บริษัท แฮปปโอ จํากัด ใหบริการออกแบบและผลิตสื่อ Applicationและ

บริการระบบการติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ต  
หุนสามัญ 900,000 10 

2. บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด 1 ใหบริการที่ปรึกษา บริหารจัดการดานการปรับ
ภาพลักษณและการสื่อสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร 

หุนสามัญ 110,000 100 

3. บริษัท ทาวน แบรนดด้ิง 
จํากัด 

ผลิตสื่อโฆษณา หุนสามัญ 50,000 100 

 
หมายเหตุ  
1 บริษัทดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการชําระบัญชี 
2 สัดสวนการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ปรากฏอยูในหัวขอภาพรวมของการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่ดําเนินงานอยูในปจจุบัน 
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ อาคารมาลีนนททาวเวอร เลขที่ 3199 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท (02) 665 – 6705 โทรสาร (02) 665 – 6750 ยกเวน บริษัทดังตอไปนี้  
ชื่อ 1. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 2. บริษัท อีเวนท โซลูช่ันส จํากัด 
 3. บริษัท เทรเบียง จํากัด 4. บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด 
 5. บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด 6. บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด) จํากัด 
 7. บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด 8. บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด 
 9. บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน จํากัด 10. บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด 
 11. บริษัท ทาวน แบรนดด้ิง จํากัด  12. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 
 13. กิจการรวมคา ไอ ดี ทู 14. กิจการรวมคา อินเด็กซ ดี63 
 15. กิจการรวมคา อินเด็กซ เอ-เซเวน  
สํานักงานใหญ 545 ซอยปรีดีพนมยงค 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท (02) 725 – 9333  โทรสาร (02) 713 – 0913     
ชื่อ 16. บริษัท บ๊ิก อีเวนท จํากัด 
สํานักงานใหญ 957/28-30 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท (02) 713 – 0312-5  โทรสาร (02) 713 – 3331   กิจการรวมคา อินเด็กซ ซิต้ีนีออน  
ชื่อ 17. บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด 

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

สํานักงานใหญ 
 
ชื่อ 18. บริษัท มีเดีย วิช่ัน (1994) จํากัด 

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

สํานักงานใหญ 
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37 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

ชื่อ 19. บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
725 อาคารเมโทรโพลิศ ช้ันที่ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (02) 258 – 4530-3, (02) 258 – 4536-8  โทรสาร (02) 258 – 4534 

สํานักงานใหญ 
 
ชื่อ 20. บริษัท แฮปปโอ จํากัด 

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

สํานักงานใหญ 
 
ชื่อ 21. บริษัท ไอซีวี จํากัด  
สํานักงานใหญ No.31, Anigar Street, Bauk Htaw, Yankin Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar. 

 
(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      
ช้ัน 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : (02) 344-1000 โทรสาร : (02) 286-5050 
ช่ือผูสอบบัญชี นางสาวสกุณา แยมสกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 4906 
และ/หรือ นางณฐพร พันธุอุดม เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3430 
และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 4095 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แคปปตอลบ็อกซ คอนซัลต้ิง จํากัด 
93 ซอยจันทน 6 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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5.1 จํานวนทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวของบริษัท  
ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทุนจดทะเบียน   : 510.07 ลานบาท   แบงเปนหุนสามัญ 510.07 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและชําระแลว  : 467.95 ลานบาท   แบงเปนหุนสามัญ 467.95 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 
5.2 ผูถือหุน  

รายช่ือผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถือหุนคร้ังลาสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

 
รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด 

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 

37.42 
22.46 
12.45 
1.48 
1.04 

2. บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 46,750,000 9.99 
3. นายณัฐพล  จุฬางกูร 44,394,600 9.49 
4. นายวีระศักด์ิ  บุญวรเมธี 20,502,700 4.38 
5. นางสาวณัฐวรรณ  ปยะมหาโชติ 16,377,400 3.50 
6. นายพินัย  จีนาพันธุ 15,622,000 3.34 
7. นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 3.33 
8. นางสุวิมล  หลีสุวรรณ 12,794,600 2.73 
9. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 7,810,000 1.67 
10. นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 7,658,300 1.64 
ผูถือหุนรายอื่นๆ 105,313,476 22.51 

รวม 467,950,000 100.00 
 

ที่มา รายงานรายช่ือผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561   

5. ขอมูลหลกัทรัพยและผูถือหุน 
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5.3 การออกหลักทรพัยอ่ืน  

บริษัทมีหลักทรัพยแปลงสภาพ ไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท โดยบริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทคร้ังที่ 1 (WAVE-W1) (ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) จํานวนทั้งสิ้น 42,119,734 หนวย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ดังนี้  

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : 11 พฤษภาคม 2560 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 

2560 วันที่ครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และวันกําหนดการ
ใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : กําหนดใหใชสิทธิไดทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน 
ราคาการใชสิทธิ : 6.00 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไมมีผูมาใชสิทธิดังกลาว 
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40 นโยบายการจายเงินปนผล 

 

 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

6. นโยบายการจายเงินปนผล 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน ภารภิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทเปนประจําทุกป ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดของผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได
ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยใหบริษัทมีการตรวจสอบภายใน และใหมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งเปน
ผูพิจารณากําหนดแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และฝายบริหาร อยางชัดเจน 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังนี้ 

  การประชุมคณะกรรมการ 
รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครัง้การ

ประชุม 
จํานวนครัง้ที่
เขารวม
ประชุม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 1, 2 ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3 

7 5 

2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก 1 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 7 6 
3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
7 7 

4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7 7 

5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 1 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4 

7 5 

6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 1 กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7 6 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  7 7 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท 1, 2 กรรมการ 7 6 
9. นายธีร  สีอัมพรโรจน 1, 2 กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7 3 

10. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท 1 กรรมการ 7 6 
กรรมการที่ลาออกในป 2561 
1. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน 1, 5 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 0 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ ปรากฏอยูในหัวขอรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

หมายเหตุ   
1 กรรมการติดภารกิจ จึงไมสามารถเขารวมประชุมไดครบตามจํานวนคร้ังการประชุม 
2 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติยกเลิกคณะกรรมการการลงทุน เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งประกอบดวย นายแมทธิว  กิจโอธาน เปนประธานกรรมการ

การลงทุน นางสาวปยวดี  มาลีนนท และนายธีร  สีอัมพรโรจน เปนกรรมการการลงทุน  
3 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
4 ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
5 ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ต้ังแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561  

7. โครงสรางการจัดการ 
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42 โครงสรางการจัดการ 
 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ณ วันที่ 22 
ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้   

  จํานวนหุน 
รายชื่อ ตําแหนง ณ วันที ่

22 ธ.ค. 2560 1 
ณ วันที ่

28 ธ.ค. 2561 2 
การ

เปลี่ยนแปลง 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการ   

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
105.11 ลานหุน 

(24.95%) 
105.11 ลานหุน 

(22.46%) 
- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท กรรมการ 

 
4.86 ลานหุน 

(1.15%) 
4.86 ลานหุน 

(1.04%) 
- 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
9. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
10 นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
กรรมการที่ลาออกในป 2561 
1. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
0.19 ลานหุน 

(0.05%) 
- ลดลง 

0.19 ลานหุน 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  - - - 
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หมายเหตุ   
1 ในป 2560 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 421.20 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปน 463.32 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุน

ท่ีเรียกและชําระแลว 421.20 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
2 ในป 2561 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 463.32 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปน 510.07 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุน

ท่ีเรียกและชําระแลว 467.95 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท   
 

ทั้งนี้ ในป 2561 ผูบริหารระดับสูงรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมมีการถือหุนของบริษัท  
 

7.2 ผูบริหาร   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานเจาหนาที่บริหารและ 

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

 

โครงสรางการบรหิารจัดการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ฝายการเงิน 

(นางอังคณีย ฤกษศิริสุข) 

ประธานเจาหนาที ่
ฝายปฏิบัติการ 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 
(รักษาการ) 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
ฝายทีวี 

(นางสาวปยวดี มาลีนนท) 

ผูอํานวยการฝายกฎหมาย 

(นายโชคชัย ทุติยาภรณ) 

ผูอํานวยการ 
ฝายบัญชีและการเงิน 

(นางสุนทรี อารยสมบูรณ) 
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7.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางอังคณีย ฤกษศิริสุข ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ
บริษัท ปรากฏอยูในหัวขอรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป      
(แบบ 56-1)  

 
7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่
กล่ันกรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท อีกทั้งอยูในระดับเดียวกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ตองการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เชน คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนเพิ่มตาม
ปริมาณงาน และความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึน คาตอบแทนดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามข้ันตอนตอไป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียว และไดรับคาตอบแทนจากบริษัทใหญเทานั้น 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ 

ในป 2561 มีรายละเอียดของคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย คาตอบแทนประจํา และคาเบ้ียประชุม ซ่ึงจายตามจํานวนคร้ังที่
เขาประชุม ดังนี้   (หนวย : บาท) 

รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน
ประจํา 

คาเบ้ีย
ประชุม 

รวม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 2 ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3  

420,000 
96,000 

25,000 
- 

445,000 
96,000 

2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  กรรมการอิสระ 1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 
300,000 

30,000 
20,000 

270,000 
320,000 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ 1 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

240,000 
180,000 

- 

35,000 
20,000 
5,000 

275,000 
200,000 

5,000 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการอิสระ 1 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

240,000 
180,000 
120,000 

35,000 
20,000 
5,000 

275,000 
200,000 
125,000 

5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล  กรรมการอิสระ 1 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  
ประธานกรรมการสร รหาและกํ าหนด
คาตอบแทน 4 

240,000 
- 

150,000 

25,000 
5,000 
5,000 

265,000 
5,000 

155,000 

6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ 1 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

240,000 
- 
- 

30,000 
10,000 
5,000 

270,000 
10,000 
5,000 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

240,000 
- 

35,000 
15,000 

275,000 
15,000 

8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท 2 กรรมการ 240,000 30,000 270,000 
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รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน
ประจํา 

คาเบ้ีย
ประชุม 

รวม 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน 2 กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

240,000 
120,000 

- 

15,000 
- 
- 

255,000 
120,000 

- 
10. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท กรรมการ 240,000 30,000 270,000 
กรรมการที่ลาออกในป 2561 

1. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 5 กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 3,726,000 400,000 4,126,000 

หมายเหตุ  
1 กรรมการอิสระดํารงตําแหนงกรรมอิสระของบริษัทใหญเพียงบริษัทเดียวและไดรับคาตอบแทนจากบริษัทใหญเทาน้ัน 
2 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติยกเลิกคณะกรรมการการลงทุน เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งประกอบดวย นายแมทธิว  กิจโอธาน เปนประธานกรรมการ

การลงทุน นางสาวปยวดี  มาลีนนท และนายธีร  สีอัมพรโรจน เปนกรรมการการลงทุน 
3 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
4 ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
5 ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ต้ังแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 

 
(ข) คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลประกอบการของบริษัททั้งใน
ระยะส้ัน เชน ความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน ความสามารถในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ทางการเงินและเปาหมายการเติบโตของรายไดของบริษัท เปนตน และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตาม
ข้ันตอน 

ในป 2561 กลุมบริษัทไดจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ ใหกับผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท
รวม 9 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 61.07 ลานบาท  
 

(2) คาตอบแทนอ่ืน 

(ก) คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
บริษัทไมไดจายคาตอบแทนอ่ืนที่มิใชตัวเงิน/สิทธิประโยชนอื่น ใหแกกรรมการบริษัท นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ซ่ึงไดแก 

คาตอบแทนประจําและเบ้ียประชุม 

(ข) คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 
ในป 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจายคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ใหกับผูบริหารระดับสูงรวม 3 ทาน เปนจํานวน

เงินรวมทั้งสิ้น 0.37 ลานบาท   
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7.5 บุคลากร  

(1) คาตอบแทนพนักงาน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม เปนธรรม ตามความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตละคนและสอดคลองกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาตามความเหมาะสมแกสภาวการณ ผลประกอบการของ
บริษัททั้งในระยะสั้น เชน ความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน การวัดผลการปฏิบัติงาน KPI หรือ Balanced 
Scorecard เปนตน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซ่ึงกลุมบริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 1,982 คน โดยเปนพนักงานของบริษัท 14 คน และบริษัทยอย 1,968 คน ซ่ึงผลตอบแทนรวมของพนักงานสําหรับป 2561 มีจํานวนเงิน 
645.16 ลานบาท ซ่ึงรวมผลประโยชนพนักงาน (Employees benefit) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน
พนักงาน 

(2) สวัสดิการพนักงาน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานใหดีข้ึน นอกจากการจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว บริษัทไดมี
การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัท และจัดใหมีสวัสดิการตางๆ เพิ่มเติม อาทิเชน สวัสดิการคา
รักษาพยาบาลผูปวยนอกและคารักษาพยาบาลผูปวยใน สวัสดิการเงินชวยเหลือและอ่ืนๆ (เชน เงินชวยเหลือการเปนเจาภาพงานศพของพนักงาน 
หรือบุคคลในครอบครัวโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงาน เปนตน) ทั้งนี้ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและเสริมสรางความมั่นใจในการทํางานรวมกับ
บริษัท อีกทั้งเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของพนักงานและเปนการสรางหลักประกันใหกับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดที่พนักงานจะไดรับ ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงไดประกาศไวใหพนักงานทุกระดับได
รับทราบ 

(3) การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน มุงเนนดานการใหความรูกับพนักงาน โดยการจัดแผนการฝกอบรมไวทั้งภายในและภายนอกองคกร 
เพื่อใหพนักงานเพิ่มพูนความรูความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผลงานมากยิ่งข้ึน โดยในป 2561 มีพนักงานเขารับการ
ฝกอบรมเฉลี่ย 11 ช่ัวโมงตอป จากจํานวนรวมพนักงานของกลุมบริษัท 1,982 คน  
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8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ตามขอบังคับของบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัท เชน กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ 
เปาหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําป รวมท้ังกํากับดูแลติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวามีการนํานโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดดูแลความเพียงพอของ
สภาพทางการเงิน การบริหารจัดการที่ดีทางดานการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ เพื่อใหกลุมบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาเงินกูดวยดีเสมอมา 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส 
รวมท้ังเพื่อสรางความมั่นใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยบริษัทมีแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

 นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ  
ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมีการติดตามและปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงใหเปน

ปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดข้ึนเพิ่มเติม ซ่ึงเปนการยกระดับแนวทางการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance : CG) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักเกณฑการสํารวจโครงการสําหรับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors : IOD) ซ่ึงไดเพิ่มหลักเกณฑของโครงการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินของ
โครงการ ASEAN CG Scorecard และไดสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายในป 2561 ซ่ึงสรุปไดวา คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามอยางครบถวน เปนไปตามนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ยังมีหลักการบางเร่ืองซ่ึงบริษัทเลือกใชมีความแตกตางจากหลักเกณฑ
การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ใชสําหรับประเมินประจําป 
2562 ในเรื่องดังตอไปนี้  
 

หลักเกณฑ/แนวปฏบัิติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ บริษัทมีประธานกรรมการที่มิใชกรรมการอิสระ อยางไรก็ตาม ปจจุบันประธานกรรมการเปนผูที่มี
ความเหมาะสม มีประสบการณและมีความรูความสามารถ ทั้งยังสามารถกํากับดูแลการทํางาน
ของคณะกรรมการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลผลประโยชนของทุกฝายได
อยางเปนธรรม  

ควรแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
เปนคนละบุคคล   

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพ่ือ
เปนการถวงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
อยางเหมาะสม มีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท
และฝายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
อํานาจอนุมัติและดําเนินการ ที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปนสวนใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 50 
ของกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเชื่อวา องคประกอบของคณะกรรมการ
ของบริษัท มีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสรางการควบคุมของบริษัทในปจจุบัน  

กรรมการอิสระควรดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป  บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาทบทวนใหกรรมการอิสระควรมีการดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป 
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอยางนอย 1 คน ที่จบการศึกษาดาน
บัญชี   

บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาสรรหากรรมการตรวจสอบเพ่ือใหมีกรรมการอยางนอย 1 คน ที่
จบการศึกษาดานบัญชี  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนควรประกอบดวยกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท
ประกอบดวยกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร โดย
ประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทั้ง
คณะ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเชื่อวา องคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจและโครงสรางการควบคุมของบริษัทในปจจุบัน  

8. การกํากับดูแลกิจการ 
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หลักเกณฑ/แนวปฏบัิติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คําช้ีแจงของบริษัท 

กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท อยางนอยรอยละ 75 
ของการประชุมทั้งป    
 

ในป 2561 กรรมการบางทานติดภาระกิจเรงดวน จึงไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอยางครบถวน ทั้งนี้ บริษัทอยูในระหวางการประสานงานขอความรวมมือใหกรรมการทุก
คนควรเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมทั้งป  

คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ตามขอบังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุม และในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมากเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในการ   
ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมากเปนเกณฑ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ  
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมีการติดตามและปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับ

สภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดข้ึนเพิ่มเติมเปนประจําอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณ
ธุรกิจ Code of Conduct” ฉบับลาสุด และบริษัทไดเผยแพรเปนเอกสารลายลักษณอักษรเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สาธารณชน และสังคม โดยให
พนักงานและผูบริหารลงนามรับทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป พรอมกันนี้บริษัทยังมีการ
วางแผนติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนด พรอมทั้งไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยเอาไวดวย โดยในป 2561 ไมพบวามีปญหาที่เกิดจาก
การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกลาว 

 รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
ตามนโยบายของบริษัทไดกําหนดข้ันตอนการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะตองผานการกล่ันกรองจากฝาย

บริหารของบริษัท และเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดตามระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดําเนินการ ระเบียบขอบังคับของบริษัท และตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันตอไป นอกเหนือจากนั้น จะตองมีความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบระบุวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และเสมือนรายการที่ทํากับบุคคลภายนอกอื่น และกรรมการซ่ึงมี
สวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ อัน
สอดคลองกับหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานข้ันตอนการอนุมัติที่กําหนดตามระเบียบ
อํานาจอนุมัติและดําเนินการ ระเบียบขอบังคับของบริษัท และการพิจารณาอนุมัติไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดพิจารณาความเหมาะสมอยาง
รอบคอบทุกคร้ัง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยรายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) ของบริษัท และไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ รวมท้ังไดมีการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับช่ือและความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบายการกําหนดราคา และมูลคารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
เก่ียวกับรายการดังกลาว ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 แลว 

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกลเคียงกับปที่ผานมา เชน มีการเชาพื้นที่สํานักงานของอาคาร      
มาลีนนท ทาวเวอร การรับจางผลิตละครโทรทัศนของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และคาบริการที่จอดรถของอาคารมาลีนนท ทาวเวอร เปนตน 

 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการไดจัดต้ังสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกําหนดใหเปน

หนวยงานท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได โดยไดมีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ และงบประมาณให
แตละหนวยงานนําไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสรางองคกร โดยการแบงแยกตามหนาที่ มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การจัดทํา
จรรยาบรรณธุรกิจข้ึนใชสําหรับคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใชเปนแนวทางใหถือปฏิบัติ และมีขอกําหนดมิใหกรรมการ ฝาย
บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว โดยกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ นอกจากน้ีสํานักตรวจสอบภายในไดจัดเตรียมแบบประเมินความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปละ 1 คร้ัง โดยลาสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึง
สรุปวา บริษัท และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอย
วา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ  

 การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงสอบทานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และ

ขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบวาในป 2561 ผูสอบบัญชี ไมพบส่ิงอันเปนสาระสําคัญ เพื่อเสนอแนะใหบริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน     
แตอยางใด 

 การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทมีการพิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบและวิเคราะหโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะ

เกิดผลกระทบตอบริษัท โดยฝายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม การแขงขัน รวมทั้งพิจารณาหา       
แนวทางแกไข เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกลาว โดยในป 2561 บริษัทไมพบการปฏิบัติงานใดที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญ 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงใหความสําคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
เก่ียวกับความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เชน การกําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับโครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 
ความเปนอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเส่ียงที่รัดกุม 
เพื่อสรางความเช่ือมั่นและมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัท เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และ
หลากหลายชองทางมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียตางๆ เสนอแนะความคิดเห็นตางๆ ผานทางจดหมาย หรืออีเมลไปยังหนวยงานส่ือสารองคกรและ
นักลงทุนสัมพันธ (Corporate Communications & Investor Relations) ซ่ึงขอเสนอแนะตางๆ ทั้งหมด จะไดรับการรวบรวมกล่ันกรองเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตอไป  

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินกิจการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญดังนี้ 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
รวมถึงรับผิดชอบตอการกระทําและการตัดสินใจของตนเอง 

 ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเก่ียวของทุกฝาย 
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 บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดถือปฏิบัติ ต้ังแตเดือนเมษายน 2546 และไดมีการ
ทบทวนและแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ัง
สอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ไดกําหนดข้ึนเพิ่มเติมโดยมีหัวขอหลักเก่ียวกับ หลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษัท พนักงาน และแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย การดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามและการทบทวน การรองเรียน และวินัยและบทลงโทษ และไดมีการส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบรายละเอียด โดย
การจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพรเปนเอกสารลายลักษณอักษรใหผูที่เก่ียวของทุกคนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ          
เที่ยงธรรม ตลอดจนใหพนักงานและผูบริหารมีการลงนามรับทราบและลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป   

 บริษัทไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ตามจดหมายเลขที่ พธท.(ว) 001/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซ่ึงประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ภายใตการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทได 90 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการ
สํารวจทั้งหมดในป 2561 จํานวน 657 บริษัท ซ่ึงมีผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูที่ 81 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” 
เชนเดียวกับป 2560 และ 2559  

 บริษัทไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2561 (Annual General Meeting 
Checklist) ตามจดหมายเลขที่ TIA122/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ซ่ึงประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) 
บริษัทได 94 คะแนน จัดอยูในระดับ “ดีเย่ียม” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการสํารวจท้ังหมดในป 2561 จํานวน 657 บริษัท ซ่ึงมีผลคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยูที่ 92.42 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเย่ียม” ซ่ึงนอยกวาป 2560 และ 2559 ที่บริษัทไดรับคะแนนในระดับ “ดีเย่ียม สมควร
เปนตัวอยาง (Excellent)”     

 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยแบงเปน 5 หมวดดังนี้ 

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

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกราย ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบันไดรับสิทธิพื้นฐานตางๆ โดยใหสิทธิใน
การซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท การเขารวมประชุมผูถือหุน การแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมอยางเปนอิสระ การรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เชน การเลือกต้ังกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญ การกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท เปนตน ทั้งนี้ ผูถือหุนของ
บริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่เปนการจํากัดสิทธิของ       
ผูถือหุนรายอื่น นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระใน
ที่ประชุมผูถือหุน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของ        
ผูถือหุน ดังนี้  

1. ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน และทันตอเหตุการณ ใหผูถือหุนทราบผาน
ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ระบบเผยแพรขอมูล ELCID) หรือเว็บไซตของบริษัท 

2. ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเก่ียวกับวันประชุม และวาระการประชุมเปนการลวงหนา โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูล
ประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาประมาณ 1 เดือนไวในเว็บไซตของบริษัทกอนการประชุม นอกจากนี้ ยังไดช้ีแจงสิทธิของผูถือหุนในการเขา
ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวอยางชัดเจนในเอกสารที่บริษัทไดจัดสงไปกับหนังสือนัดประชุม   

3. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนการ
ประชุม โดยบริษัทไดแจงชวงเวลาในการรับเร่ืองผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท     
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ในป 2561 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นวาสําคัญ เพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ของบริษัท และการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
บริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยกําหนดใหผูถือหุนสามารถเสนอไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในเว็บไซตของบริษัทที่ www.wave-groups.com ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาของการรับเร่ืองดังกลาว ปรากฏวาไมมี        
ผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท รวมถึงสงคําถามลวงหนามายัง
บริษัท    

4. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ 
เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถ Download หนังสือ
มอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทไดอีกดวย 

5. กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุม จะช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถือหุนอยางชัดเจน และบริษัทจะเร่ิม
ประชุมเมื่อมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม โดยดําเนินการประชุมเรียงลําดับตามวาระที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และซักถามเร่ืองตางๆ ในแตละวาระอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะเปดใหลงทะเบียน
ลวงหนากอนการประชุม ประมาณหนึ่งช่ัวโมงครึ่ง 

6. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดซ่ึงจะมีการ
เลือกต้ังในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทไดช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวาในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเปน
กรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดในการเลือกต้ังคร้ังนั้น และ/หรือกรณีที่มีบุคคลไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการมีจํานวน      
เกินกวาจํานวนกรรมการที่พึงมี ใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลใหเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทไดอยางเปนอิสระ 

7. ในการประชุมผูถือหุน การใชสิทธิออกเสียงแตละวาระ บริษัทไดใชวิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อ
นํามาประกอบการคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได 

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทไดแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปตอลบ็อกซ คอนซัลต้ิง จํากัด เพื่อ
เปนคนกลางในการทําหนาที่ดูแลใหมีการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ครบถวน ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม   

8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือต้ังคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอนการลงมติในวาระใดๆ 
ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดใหขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแกผูถือหุน ทั้งนี้ ในวาระท่ีผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทได
จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในแตละสาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไดบันทึกประเด็น
ซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว  

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถขอใหมีการลงคะแนนเสียงดวยวิธีลับไดหากมีผูถือหุนหนึ่งคนรองขอ และมีผูถือหุน   
รายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลงคะแนนดวยวิธีลับ   

10. ในวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดช้ีแจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวนและประเภทของคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละคน
ไดรับ โดยแบงเปนเบ้ียประชุม และคาตอบแทนประจํา ซ่ึงหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม         
ผูถือหุน 

11. สําหรับรายงานการประชุมของผูถือหุน เลขานุการบริษัทเปนผูที่รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดมา และมีการนําข้ึนแสดงบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดสอบทานความ
ครบถวน กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังถัดไป เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไดอยางครบถวน 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพยายามกําหนดส่ิงที่จะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ทั้งผูถือหุนรายใหญ         
ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เชน  

1. การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ
รองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซ่ึงจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง เชน กรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมี
ความเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวมหรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกลาวตอที่ประชุม   
ผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน หรือหากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
หาวิธีการแกไขที่เหมาะสม และสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได  

โดยบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระเพ่ือพิจารณาเปนวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 รวมถึงสง
คําถามลวงหนา และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เปนการลวงหนาไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
พบวา ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึงสงคําถามลวงหนา หรือ
ขอรองเรียนแตอยางใด และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทไดดําเนินการตามวาระการประชุมที่ไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
โดยไมไดเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแตอยางใด และในวาระการแตงต้ังกรรมการ ก็ไดกําหนดใหมีการออกเสียงลงคะแนน
แตงต้ังกรรมการเปนรายคน และกรรมการและผูบริหารไดเปดเผยขอมูลตอคณะกรรมการเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของต้ังแตคร้ังแรกท่ี
ไดรับการแตงต้ัง รวมท้ังคณะกรรมการไดกําหนดเร่ืองการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา โดยได
กําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการดวย 

2. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวของ กลาวคือ 
กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูที่เก่ียวของตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ ซ่ึงอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท หนาที่การรายงานขอมูล
การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เปนตน 

รวมท้ัง มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รายงานขอมูลการ
ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือ
เลขานุการบริษัท พรอมทั้ง มีการรายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพยของบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง (รวมท้ัง   
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ใหกับกรรมการบริษัทไดพิจารณารับทราบเปนประจําทุกๆ ไตรมาส  

3. สําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวง
พาณิชยกําหนด และไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขาประชุมภายหลังจากไดเร่ิมประชุม
แลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระท่ีอยูในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและ
ออกเสียงเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดวยความโปรงใส คํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อ
ประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เช่ือมั่นไดวา บริษัทไดปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ 
ตามสิทธิที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ไวเปนสวนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจดวย ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 การปฏิบัติตอผูถือหุน  
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหหนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ดูแลผูถือหุน และนักลงทุน อยางเสมอภาค

และเทาเทียมกัน ทั้งตามสิทธิข้ันพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการไดรับ    
ใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิที่จะไดรับ
ผลตอบแทนอยางเปนธรรม และยังใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผาน
กรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการกล่ันกรองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป รวมท้ังบริษัทมีการเปดเผยขอมูล ที่ถูกตอง 
มีรายละเอียดอยางเพียงพอ เช่ือถือได และภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  



รายงานประจําป 2561   
 

53 การกํากับดูแลกิจการ 
 

 การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัทและมั่นใจวา เงื่อนไขทางการคาตางๆ เปนไป

ดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา 
และสามารถสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาที่กําหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค รวมท้ังจัดใหมี
หนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคาและบริการ รวมท้ังรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและ
บริการเพื่อความสัมพันธที่ยั่งยืนตอไป  

 การปฏิบัติตอพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ดูแล

รับผิดชอบใหมีการดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมีโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํางานตามหนาที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการ
พนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆเพิ่มเติม เชน การทําประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน   

 การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้  
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นจะดําเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ใดๆ ที่ไมนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท หรือการขัดตอ

กฎหมาย มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ ทําการคัดเลือกคูคาและ/หรือเจาหนี้ดวยความ
ยุติธรรม รวมท้ังปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด และกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ตองรีบเจรจากับคูคา
และ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข  

 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาบริษัทที่เปน

คูแขงทางการคาดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง รวมถึงไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม  

 การปฏิบัติตอชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยที่สินคาและบริการของบริษัท เปนสิ่งที่ลูกคาและ

ผูบริโภคสามารถเลือกสรรไดโดยไมมีผลรายตอสังคม เชน การผลิตรายการโทรทัศน ที่เปนรายการที่ไมมีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ตอง
ใชวิจารณญาณในการรับชม กลาวคือ รายการละครโทรทัศน ที่ใหทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ
การเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขางมากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายามที่จะคอยๆ ใหมีการซึมซับเก่ียวกับความรับผิดชอบทาง
สังคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่นที่บริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงมั่นที่จะ
ใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน 

 นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให

เปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 
ดานสิทธิมนุษยชน 

 เคารพในศักด์ิศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการปฏิบัติหนาที่ และไม
กระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปน เช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่น
ใด 

 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 

 จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแลวแตกรณี และเพื่อความเปน
ธรรม 
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 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
คณะกรรมการบริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางสูงสุด ซ่ึงไดมีแนวทาง

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับพนักงานทุกคน 

 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ ตลอดจน
สนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม 

 เปดเผยขอมูลที่เปนจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดลอม ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตอ
งานอยูเสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัย โดยการวางแผนและฝกอบรมระบบปองกันอัคคีภัยใหกับพนักงานเปนประจําทุกป มีการรณรงค
ใหใชกระดาษอยางคุมคา ดวยการใชประโยชนทั้ง 2 หนาในสํานักงาน หรือใชวิธีการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (electronic mail:         
e-mail) เพื่อลดการใชกระดาษ การปดไฟชวงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศของบริษัทไวที่ 25 องศาเซลเซียส เปล่ียนมาใช
หลอดไฟ LED ในสํานักงาน เปนตน โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ ในป 2561 กลุมบริษัทไมพบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางานของพนักงานที่มี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดมีการทําประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เก่ียวของจากการทํางานของพนักงานไวแลว 

 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดังนี้ 

 หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก 
โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในรายการนั้นตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

 ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และการเปดเผยขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 

 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
หรือกิจการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท จะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเปน      
ลายลักษณอักษร 

 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองคกรทางธุรกิจอื่นๆ การดํารง
ตําแหนงนั้นจะตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 

 จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตองมีความรอบคอบและความระมัดระวังในงาน

ทรัพยสินทางปญญารวมถึงตองเคารพลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญา 
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ในการแจงขอมูลตางๆ หรือรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ 
ผานชองทาง ดังนี้ 

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

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

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองรองเรียนทั้งหมดแลวสรุปประเด็นนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการสอบสวนกอนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูให
ขอมูล หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยในป 2561 ไมมีผูแจงเก่ียวกับประเด็นดังกลาวแต
อยางใด   
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศเนื่องจากเปนเร่ืองที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนได

เสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินให
ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง มีรายละเอียดอยางเพียงพอ เช่ือถือได และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท 

ทั้งนี้ ในการเปดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดมอบหมายใหกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย เปน
ผูดําเนินการเปดเผยขอมูล นอกจากน้ันยังไดจัดต้ังหนวยงานสื่อสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน 
รวมทั้งนักวิเคราะหและหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอโดยตรงท่ี 
หนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ช้ัน 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือโทรศัพท 02-665-6705 หรือที่ e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : www.wave-
groups.com ซ่ึงบริษัทมีแนวทางการเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) และ
ขอมูลอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือขอบังคับอื่นที่เก่ียวของดังนี้ 

 จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของในกรณีที่มีสวนไดเสียเก่ียวของกับบริษัท 

 เปดเผยโครงสรางการดําเนินงานและการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม อยางชัดเจน 

 เปดเผยขอมูลคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล 

 เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนท่ีแตละคนไดรับ 

 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย และจํานวนครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล 

 เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอม และสังคม รวมท้ังผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ เปนผูกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการ
ดําเนินงานทั้งระยะส้ัน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบาย หรือกลยุทธที่วางไวอยางเปน
อิสระ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน

ตามกฎหมาย และไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีประสบการณดานธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ และมี
จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหนาที่และถวงดุลระหวางกรรมการที่
ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร (Executive Director) และในจํานวนนี้มีอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ตองเปน
กรรมการอิสระ 
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โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณหลากหลายในแตละดานซ่ึงเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวม 10 ทาน ดังนี้ 

 กรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน 

 กรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน 

หมายเหต ุนางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ไดลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนของบริษัท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป 

 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวาบริษัทมีการดําเนินงานและกล่ันกรองอยางรอบคอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทตามที่กฏหมายกําหนด 1 คน โดยทําหนาที่สรุปได ดังนี้  

 ดูแลและประสานงานเร่ืองการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมชุดยอย รวมถึงการประชุมผูถือหุน 

 จัดทําและจัดเก็บเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวของ 

 ดูแลและใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน 

 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศและขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎหมาย และขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติข้ันตํ่า ดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ตลอดจนขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท  
2) มีความรู ความสามารถที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานที่ดี 
3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม 
4) เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทไดอยางเพียงพอ 
5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม ภายใตกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงออกใหตรงเปน 3 
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงอีกก็ได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเปนนโยบายวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเมื่อไดปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 
วาระติดตอกัน  
 

4. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 

1) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริษัท

ไดจัดใหมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม มีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝาย
บริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการที่ผานการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  

รวมท้ังกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท ดวยความซ่ือสัตยสุจริตรักษาผลประโยชนของ
บริษัท และผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยไมถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผูถือหุน 



รายงานประจําป 2561   
 

57 การกํากับดูแลกิจการ 
 

2) ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ 

 ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทตองมีการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล 

 ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับขอมูลที่จําเปนอยางทันเวลา เพื่อพิจารณาหารือในแตละวาระ 

 สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย ต้ังคําถามและแสดงความเห็น ในประเด็นตางๆ ระหวางการประชุม 

 สงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่สรางสรรค ทั้งระหวางกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร 

 ดูแลใหบริษัทมีการสื่อสารกับผูถือหุนอยางมีประสิทธิผล  
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท   
1. ตามหลักของกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดแกผูถือหุน (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 และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
2. การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนั้นใหเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองของบริษัท กลาวคือ กําหนดใหกรรมการ คือ 

นายแมทธิว  กิจโอธาน นางสาวแคทลีน  มาลีนนท นางสาวปยวดี  มาลีนนท หรือนายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท  

3. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยางตอเนื่อง เปนประจําทุกๆ ป  
4. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวา มีการ

นํานโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เก่ียวของ 
6. กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมท้ังการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อใหเปนมาตรฐานที่

ยอมรับ  
7. ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท 
8. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
9. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบ

การตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมท้ังปองกันการกระทําผิดกฎหมายดวย 
10. ดูแลผลประโยชนทั้งของผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน และมีการ

เปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได 
11. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุม

จะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม 
โดยในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามี

ความจําเปนและเหมาะสม 
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ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไวใน “ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ” ของบริษัทและบริษัทใน
เครือ โดยใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  

1) การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
2) การกําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท ยกเวนเร่ืองที่ตองนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ไดแก การเพิ่ม

ทุน การลดทุน การออกหุนกู การโอนสิทธิเรียกรอง การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับบริษัท เปนตน 
3) การกําหนดโครงสรางองคกรของกลุมบริษัท 
4) การกําหนดอัตราเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการ (เพื่อใหความเห็นชอบ โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป) 
5) การอนุมัติงบประมาณรวมประจําปของกลุมบริษัท 
6) การลงทุนในโครงการใหม หรือบริษัทใหม โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน (หากจํานวนเงินที่กําหนดเกินกวาจํานวน

เงินที่เปนสาระสําคัญตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการที่เก่ียว
โยงกัน การเปดเผยสารสนเทศ ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนตองปฏิบัติตาม
ประกาศดังกลาวดวย) 

7) การเงิน ดานฝากและถอน ไดแก การเปดและปดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน และการกําหนดผูลงนามและวงเงินในระเบียบการ
ลงนามส่ังจายบัญชีธนาคารของบริษัท, ดานเงินกูและเงินคํ้าประกัน ไดแก การเปดวงเงิน O/D ธนาคาร และการกูยืมเงินและการ
ออกหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการกําหนดนโยบายบริหารดานการเงิน (โดยผานการเสนอจาก
คณะกรรมการการลงทุน 

8) การจางงาน แตงต้ัง โยกยาย การปรับเล่ือนตําแหนง และเลิกจาง และการกําหนดเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอื่นของ
เจาหนาที่บริหารระดับประธานเจาหนาที่บริหารกลุม โดยผานการเสนอจากคณะกรรมการ   สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

9) การประนอมหน้ี และการจําหนายหน้ีสูญ (ตอราย) 
10) การอนุมัติโครงการ ที่เกินงบประมาณประจําป (โดยวงเงินเกิน 20% ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว) หรือการอนุมัติโครงการ 

นอกงบประมาณประจําป (โดยวงเงินเกิน 30 ลานบาท) 
11) การตัดจําหนายทรัพยสินถาวร (Write off) (พิจารณาจากมูลคาคงเหลือตามบัญชี (Net Book Value) ) โดยการทําลาย หรือบริจาค 
12) การอนุมัติรายการระหวางกัน (รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตาม

ความหมายของ ก.ล.ต.หรือ ตลท.) (หากจํานวนเงินที่กําหนดเกินกวาจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญตามความหมายของประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการที่เก่ียวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศ ตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนตองปฏิบัติตามประกาศดังกลาวดวย) 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะตองบริหารบริษัทตาม

นโยบาย กลยุทธ แผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
และผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ อยางดีที่สุด รวมทั้งการคํานึงถึงความเส่ียงที่มีผลกระทบตอองคกร อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่
บริหารใหรวมถึงกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ 

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

ลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
3. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอคณะกรรมการ 

เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามนโยบาย กลยุทธ แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุก ๆ           
3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
5. การใชอํานาจของประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถกระทําได หากประธานเจาหนาที่บริหารอาจมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ ตอการใชอํานาจนั้นๆ   
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บริษัทไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ เพื่อเปนการกระจายอํานาจ หนาที่ ในการตัดสินใจและการสั่งการตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจายเงินทุกรายการที่จายเปนเช็ค (จํานวนเงินต้ังแต 3,000 บาท ข้ึนไป) จะมีการอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด 1 คน โดยทําหนาที่ ดังนี้ 
1. เปนเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพ่ือใหการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดการประชุม     

ผูถือหุนของบริษัท เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนตน 

2. ดูแลเร่ืองการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ 

3. ใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท ในสวนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท      
กฎและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจน
ติดตามกฎเกณฑใหมๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  

4. จัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป รายงานการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัท และรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร เปนตน 

5. ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เก่ียวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

6. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
5. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 

1) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได โดยเมื่อรวมบริษัทแลว  

ไมเกินจํานวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทไดอยางเต็มที่ 

2) นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาที่บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหประธานเจาหนาที่บริหารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได โดยเมื่อรวมบริษัทแลว ไมเกิน

จํานวน 5 บริษัท (ไมรวมบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัท) ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนโดยรวมแกบริษัทและไมกระทบตอหนาที่และความ
รับผิดชอบ 
 

6. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของกรรมการ  
1) กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่สําคัญและจําเปนอยางเพียงพอกอน

ปฏิบัติหนาที่ 
2) กรรมการจะไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดสนับสนุนการเขารวมอบรมหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เปนตน ซ่ึง
กรรมการสวนใหญของบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวมาแลว นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแก กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เก่ียวของ ซ่ึงทางเลขานุการบริษัทจะเปนผูชวยแจงหลักสูตรการอบรมที่นาสนใจใหกับทุกทาน
ทราบ โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายเพื่อชวยใหกรรมการสามารถทําหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่องของกรรมการประกอบดวยหลายรูปแบบ เชน การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การดูงานตางประเทศ การเย่ียมชมธุรกิจ
ตางๆ ของบริษัท เปนตน 
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การเขารวมอบรมของกรรมการหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       
 

 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการเขารวมในการฝกอบรมที่จัดข้ึนสําหรับกรรมการ โดยกรรมการของบริษัทเขารวมอบรมในหลักสูตร

ดังกลาวรอยละ 90% ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ  
 

นอกจากนี้ ในป 2561 มีกรรมการของบริษัทไดเขาอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้   
ลําดับที่ หลักสูตรการอบรม วันที ่

นายแมทธิว  กิจโอธาน  
1. Chairman Forum หัวขอ “Digital transformations a must for all companies” 

จัดโดย : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
6 พฤศจิกายน 2561 
 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก  
1. Inaugural Corporate Governance Conference 2018 - Building Trust in Transforming Economy 

จัดโดย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ Securities Investors 
Association (Singapore)  

19 กันยายน 2561 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนรายบุคคลและทั้งคณะกรรมการเปน

ประจําทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็น
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหวางปที่ผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป  

รายชื่อกรรมการ 

หลักสูตรการอบรม  
Directors Accreditation 

Program 
(DAP) 

Directors Certification  
Program 
(DCP) 

Anti Corruption : The 
practical Guide 

(ACPG) 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน รุนที่ 57/2006 รุนที่ 95/2007  
2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก   รุนที ่20/2002 รุนที่ 15/2014 

3. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย รุนที่ 49/2006   

4 นายชัยประนิน  วิสุทธิผล   รุนที่ 88/2007  

5. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ รุนที่ 146/2018 รุนที่ 260/2018  

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

7. นางสาวปยวดี  มาลีนนท รุนที่ 140/2017   

8. นายธีร  สีอัมพรโรจน  รุนที่ 113/2014 รุนที่ 257/2018  

9. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท รุนที่ 61/2007   
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ในป 2561 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล โดยสวนงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงฝายพัฒนา
ธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปนเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหกับ
กรรมการเพื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล จากน้ันใหกรรมการจัดสงแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีผานการประเมินผลแลว กลับคืนมายังสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการประมวลผลและดําเนินการตอไป โดยมี
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment)  แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 4 = มีการดําเนินการ
ในเรื่องนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร / 1 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอย / 0 = 
ไมมีการดําเนินการในเรื่องนั้น       

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

สําหรับป 2561 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

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

สําหรับป 2561 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบุคคล) โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี   
 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดใหกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละคณะกรรมการชุดยอยเปนประจํา    

ทุกป ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยในระหวางปที่ผานมา เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และนําเสนอผลการ
ประเมินที่ไดตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

ในป 2561 ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท และ/หรือปรับปรุงตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด โดย
สวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหกับกรรมการชุดยอยเพื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการชุดยอย จากนั้นใหกรรมการชุดยอยจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานการประเมินผลแลว กลับคืนมายังสวนงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการประมวลผลและดําเนินการตอไป โดยมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 
แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ 4 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้น
พอสมควร / 1 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการดําเนินการในเรื่องนั้น    
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โดยการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561 ประกอบดวย 3 หัวขอหลัก ไดแก    
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การประชุมคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561 สรุปไดดังนี้   

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเย่ียม  

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี 
 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร    
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่

บริหารเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร และนําเสนอผลการประเมินที่ไดตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ 

ในป 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท โดยสวน
งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดของบริษัท 
ซ่ึงฝายพัฒนาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปน
เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท โดยสวนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกลาวใหกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษัทจากนั้นใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานการประเมินผลแลว กลับคืนมายังสวนงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําการประมวลผลและดําเนินการตอไป โดยมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 
แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ  4 = มีการดําเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเย่ียม / 3 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดําเนินการในเร่ืองนั้น
พอสมควร / 1  =  มีการดําเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอย / 0 = ไมมีการดําเนินการในเรื่องนั้น   

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ซ่ึงประกอบดวย 10 หัวขอหลัก 
ไดแก 

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

 

สําหรับป 2561 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารวา ประธานเจาหนาที่บริหารมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี   

8. แผนการสืบทอดตําแหนง  
คณะกรรมการบริษัทเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือผูบริหาร

ระดับสูง ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในยุทธศาสตรการวางแผนทรัพยากรมนุษยของบริษัท โดยเปนการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง ไดแก 
กรรมการหรือผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนผูที่มีความรูเก่ียวกับธุรกิจเปนอยางดีใหปฏิบัติหนาที่แทนประธานเจาหนาที่บริหาร ในกรณีที่ประธานเจาหนาที่
บริหารไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือตําแหนงวางลง เพื่อชวยใหการดําเนินงานของบริษัทมีความคลองตัวและตอเนื่อง  
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8.2 คณะกรรมการชุดยอย  
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยพิจารณากล่ันกรองการดําเนินงานที่สําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ 
แลวแตกรณี อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบในรายงานประจําป ซ่ึงจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน คือ 
นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูที่มีความรูความเขาใจและมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล รวมท้ังสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดอยาง
อิสระ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนหนวยปฏิบัติ รวมท้ังมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี 
ที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและบัญชี ในกรณีที่จําเปน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีก อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด
เปนนโยบายเพิ่มเติมวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเมื่อไดปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวของอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอและเหมาะสม 
2. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม พิจารณาวุฒิ

การศึกษา ประสบการณ การอบรมของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว พิจารณาความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยายหรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคล
ดังกลาว ตลอดจนเสนอการเลิกจางผูสอบบัญชี   
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบ

ภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
6.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
7. จัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมรวมกับ

ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง และแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชี ในเร่ืองเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ไดกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เชน เร่ืองทุจริต 
ฉอโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบในเร่ืองดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนใหแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใด     
รายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)  

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพื่อให
มั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว   

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีจํานวนอยางนอย 3 ทาน ซ่ึงจะทําหนาที่หลักในการ
พิจารณาสรรหาผูที่สมควรไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและ
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ประธานเจาหนาที่บริหารและฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน รวมท้ังพิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน 
การกําหนดงบประมาณการขึ้นคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจางและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนตอไป ทั้งนี้ในป 2561 ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอรายช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

1. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 1 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการอิสระ 
2. นายแมทธิว  กิจโอธาน 2 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการบริหาร 
3. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการอิสระ 
4. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

นางสุนทรี  อารยสมบูรณ เลขานุการกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

หมายเหต ุ 
1 ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
2 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2561 เปนตนไป 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหม หรือสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ

ฝายบริหาร อยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 
3. พิจารณากล่ันกรอง การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการข้ึนคาจาง การเปล่ียนแปลงคาจางและผลตอบแทนทุก

ประเภท เงินรางวัลประจําปของผูบริหารระดับสูง กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 
4. จัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนาม

โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 
1. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
2. นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
3. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

นายปริญญา  สุทธิยงค เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ

บริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร รวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเส่ียงดาน
การเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากไมปฏิบัติตามกฎ/ขอบังคับที่เก่ียวของ ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่นๆ 
ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2. กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) 
3. กํากับดูแลการดําเนินการตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธของหนวยงานภายในองคกร 
5. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
6. รับทราบผลหรือความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงขององคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตางๆ 
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและโปรงใส 
รวมท้ังเพื่อสรางความมั่นใจและความนาเช่ือถือใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 
รายชื่อ ตําแหนง สถานะ 

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

นางอังคณีย  ฤกษศิริสุข  เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติดาน

การกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุมบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และใหมีการถือปฏิบัติในทุกระดับ 

2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเปนไปตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  

4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดลอมของกลุมบริษัทเปนปจจุบัน สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่ไดกําหนดข้ึน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ 
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน

กรรมการกํากับดูแลกิจการ  
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
8.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

1) กรรมการอิสระ 
นิยามกรรมการอิสระ 
การสรรหากรรมการอิสระ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่

ประชุมผูถือหุนตามข้ันตอนตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท  

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 
รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  
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(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย    
ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุน
รายใหญ  

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน หุนสวนที่มีนัยในหาง
หุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  

กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 
(collective decision) ได ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงต้ังบุคคลดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และบริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการอิสระดังกลาวแลว ดังนี้ 

 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  

 เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาว เปนกรรมการอิสระ  

 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
 

2) การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการ

ของบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหม โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายใชบริษัทที่ปรึกษา 
(Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) แลวแตกรณี ในการสรรหากรรมการของบริษัทอีกดวย ทั้งนี้ บริษัท
จะใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เชน ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน เพศ เปนตน มีประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 
สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน โดย
จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหเปนไปตาม
ข้ันตอนตอไป 
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ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และเมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ การเลือกกรรมการ
บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได    
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา
เปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคกอน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 การสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงของบริษัท ใหปฏิบัติตามระเบียบ

อํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท โดยระเบียบดังกลาวไดผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

3) คาตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 

 คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดําเนินการเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดยอย สรุปไดดังนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะ
มีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวดวย 

(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยในแตละ
ตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละป ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติ 

โครงสรางคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 สรุปไดดังนี้   

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดยอย 
คาตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
เบ้ียประชุม 

(บาท) 
คณะกรรมการบริษัท   

 ประธานกรรมการ 35,000 5,000 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 5,000 

 กรรมการอิสระ 15,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 15,000 5,000 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 10,000 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 10,000 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ - 5,000 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   

 ประธานกรรมการกํากบัดูแลกจิการ - 10,000 

 กรรมการอิสระ - 5,000 
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 คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งในระยะส้ัน เชน ความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน ความสามารถในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ทางการเงินและเปาหมายการเติบโตของรายไดของบริษัท เปนตน และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรองและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป 
 
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม   

บริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้ 

1) การสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน 
โดยการเสนอช่ือและใชสิทธิออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม ฝาย บริหาร จะนําเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะมีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดี
ที่สุดของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ และบริษัทไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงต้ังนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไป
ลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การสงกรรมการเพื่อเปนตัวแทนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท  

2) กําหนดใหมีการประชุมผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกเดือน เพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมใหเปนไป
ตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตรที่กําหนด ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 

3) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของกลุมบริษัท ซ่ึงกลาวถึงอํานาจอนุมัติในการกํากับดูแลบริษัทยอย เชน 
การบริหาร งบประมาณ การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหวางกัน เปนตน 

4) การสงหนวยงานตรวจสอบภายในออกไปสุมตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ 
5) การควบคุมการปฏิบัติงาน การใชจาย การกําหนดวงเงินในการเบิกจาย กําหนดผูมีอํานาจเบิกจายซ่ึงตองมีการลงนามรวมกันเพื่อสอบทาน

รายการ มีเอกสารประกอบการจาย และผูมีอํานาจอนุมัติรายการที่ถูกตอง  
6) ใหบริษัทยอย และบริษัทรวมจัดทํางบประมาณประจําป โดยใหมีการทบทวน และปรับปรุงงบประมาณเพื่อควบคุมแผนการดําเนินงานอยู

เสมอ 
7) ดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงานกํากับดูแล ไดแก การทํารายการระหวางกัน การไดมาและ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังดูแลใหมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร 
ตามกฎหมายที่เก่ียวของและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

ทั้งนี้ เมื่อป 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 
ภายใตช่ือ “Index” โดยการเขาซ้ือหุนจํานวน 86 ลานหุน คิดเปน 50% ของทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ       
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทไดทําขอตกลงระหวางบริษัทกับกลุมผูถือหุนเดิม (Shareholders’ agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทดังกลาว  
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8.5 การรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน  

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการใชขอมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ที่
เก่ียวของ ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทไดกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูที่เก่ียวของใหความสําคัญตอการเก็บรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายในของบริษัท เชน ขอมูลภายในที่ยัง
ไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท เปนตน โดยสรุปไดดังนี้   

1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตนและในเร่ืองการทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท หรือทํา
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เก่ียวของ ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ ซ่ึงอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท หนาที่การ
รายงานขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เปนตน    

3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงของบริษัท แมหลังพน
สภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแลว  

4) การกําหนดใหเฉพาะผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงเทานั้นที่จะไดรับขอมูล สําหรับงานดานระบบคอมพิวเตอร ขอมูลที่เปนความลับ
ของบริษัทและขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงไดมีการกําหนดบุคคลที่จะมีสิทธิในการเรียกใชขอมูลภายในโดยมี
รหัสผานเฉพาะบุคคลในการเขาสูระบบ  

สําหรับมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบวามีการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูที่เก่ียวของนั้น บริษัทจะมีบทลงโทษที่รุนแรง
ถึงข้ันใหออกจากงานทันที 

ในป 2561 บริษัทไมพบรายงานวา กรรมการและผูบริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยใชขอมูลภายใน 

 
8.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และสํานักงานสอบบัญชีอาภรณ สําหรับ
ระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

 ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี (บาท) 
1. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท นางสาวสกุณา แยมสกุล 590,000 
2. บจ. เวฟ ทีวี  นางสาวสกุณา แยมสกุล 375,000 

3. บจ. เวฟ พิคเจอรส         นางสาวสกุณา แยมสกุล 20,000 
4. บจ. เวฟ ฟูด กรุป  นางสาวสกุณา แยมสกุล 10,000 
5. บจ. เวฟ เอ็ดดูเคชัน่ กรุป นางสาวสกุณา แยมสกุล 10,000 

6. บจ. วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) นางสาวสกุณา แยมสกุล 830,000 
7. บจ. เจฟเฟอร เรสโตรองต นางสาวสกุณา แยมสกุล 1,495,000 

รวม 3,330,000 
8. กลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) นางสาวสกุณา แยมสกุล และ 

นายกฤษณะ อศัวโชคปญญา 
3,335,000 

รวมทัง้หมด 6,665,000 

 
2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee)   

ป 2561 บริษัท ไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  
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8.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

หนาที่สําคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบและรวมกันตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

(1) จํานวนคร้ังและกําหนดการประชุม 
โดยในแตละปมีการจัดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง (ปละ 4 คร้ัง) แตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาไวชัดเจน และ

อาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองที่มีความสําคัญเรงดวน 
นอกจากนี้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไดถูกกําหนดเปนวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่เหมาะสมลวงหนาในการ

ประชุมคร้ังสุดทายของแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดต้ังแตตนป  
(2) องคประชุมและการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาส

ใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ซ่ึงโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง จะใชเวลาประชุม 2 - 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ ซ่ึงคอนขางเพียงพอที่ฝายบริหาร จะเสนอเร่ือง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทไดโดยตรง นอกจากนี้
คณะกรรมการสามารถเชิญผูบริหาร หรือผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องตางๆ เขามาสอบถาม หรือช้ีแจงรายละเอียดในระหวางการประชุมได 

(3) วาระการประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขาวาระการประชุม โดยที่

กรรมการแตละทานสามารถเสนอเร่ืองตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได 
(4) การจัดสงเอกสารการประชุม 

ในการประชุมแตละครั้งบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลา
พอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเร่ืองตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  

(5) การรายงานการประชุม 
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทลง

ลายมือช่ือพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตองได  

สําหรับรายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระ
การประชุมตางๆ ซ่ึงจัดเปนเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเปนความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยูที่ฝาย Corporate Finance ซ่ึงสํานักงาน
เลขานุการบริษัทสังกัดอยู เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 

(6) การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูใน

ความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส        

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย   



รายงานประจําป 2561   
 

72 การกํากับดูแลกิจการ 
 

รายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในป 2561 ที่ผานมา ดังนี้ 
(หนวย : คร้ัง) 

รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(จํานวน 10 คน) 
รวม 7 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 4 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ    
สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
(จํานวน 4 คน) 
รวม 1 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

(จํานวน 3 คน) 
รวม 2 คร้ัง/ป 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 
(จํานวน 3 คน) 
รวม 1 คร้ัง/ป 

การประชุม
สามญัผูถือหุน
ประจําป 2561 

เม่ือวันที ่
30 เมษายน 2561 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 1 5/7  -N/A-   1 
2 นายประเสริฐ ภัทรดิลก  6/7 4/4    1 

3. นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย 7/7 4/4   1/1 1 
4. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร 7/7 4/4 1/1   1 
5. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 2 5/7  1/1  1/1 1 

6. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 6/7   2/2 1/1 1 
7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท    7/7   2/2  0 
8. นางสาวปยวดี  มาลีนนท  6/7     1 

9. นายธีร  สีอัมพรโรจน    3/7  0/1 0/2  0 
10. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท 6/7     1 
กรรมการที่ลาออกในป 2561 

1. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน 3 0/1  -N/A-   -N/A- 
หมายเหตุ     
1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
2 ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 เปนตนไป 
3 ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 

 
2) จรรยาบรรณธุรกิจ   

ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากจะใหความสําคัญกับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานแลว บริษัทไดใหความสําคัญกับรูปแบบ
และวิธีการของการปฏิบัติงานที่จะใหเกิดความสําเร็จดังกลาวควบคูกันเสมอมา ทั้งนี้ โดยยึดถือความมีจริยธรรม ซ่ึงรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรม
เปนหลักในการทําธุรกรรม และติดตอสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทคาดหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท    
ทุกคนรับทราบ ทําความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตามในการปฏิบัติหนาที่ของตน และชวยกันธํารงไวเพื่อช่ือเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน 
อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนสิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัท ซ่ึงจะสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึน แกผูถือหุน           
นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ที่เก่ียวของทุกฝาย 
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คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct” ฉบับลาสุด ซ่ึงไดเปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท 
ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ มีเนื้อหาครอบคลุมในเร่ือง ดังนี้ 

(1)  หลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ความซ่ือสัตย  คุณธรรม 

 การรักษาคําพูดและความนาเช่ือถือไววางใจ  ความจงรักภักดี 

 ความยึดมั่นในวิชาชีพ  ความยุติธรรม 

 การเห็นอกเห็นใจผูอื่น  การเคารพตอผูอื่น 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  การปฏิบัติหนาที่อยางเปนเลิศ 

 ภาวะผูนํา  ช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ 

 ความรับผิดชอบตามหนาที่  บุคลากร 

 นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน  นโยบายการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน 

 นโยบายการปกปองทรัพยสินของบริษัท  นโยบายเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญและส่ิงตอบแทน 

 จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา  นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน 

 นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน  นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

 นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึก
ขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงิน
ของบริษัท 

 

(2) แนวทางปฏิบัติ 

 แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงาน 

 แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ ไดแก ผูถือหุน ลูกคาและผูบริโภค พนักงาน คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา 
ชุมชนและสังคม  

บริษัทไดมีการสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบรายละเอียด โดยการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพรเปนเอกสาร         
ลายลักษณอักษรใหผูที่เก่ียวของทุกคนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนใหพนักงานและผูบริหารมีการ
ลงนามรับทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยางเครงครัด การละเลยหรือฝาฝนใดๆ ใหยึดถือ
และปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้น
เปนความผิดตามกฎหมาย 

3) นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น  
คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ

บริษัทตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปช่ันที่ทําลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความ
เสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในป 2561 บริษัทอยูในระหวางการเขารวมเปนสวนหนึ่งในสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต (CAC) 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน Anti-Bribery and Corruption Policy” 
ฉบับลาสุดซ่ึงไดเปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหบริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคล
อื่น (เชน บุคคลที่สาม) ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท ฝาฝนกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงกําหนดข้ันตอนการสอบทานการกํากับดูแล
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพื่อใหมั่นใจวา มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ซ่ึงนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติสรุปได ดังนี้  

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันและ จรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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(2) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท ตองแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือแจงผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว เชน  E-mail: hotline@wave-groups.com เปนตน 
รวมท้ังตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่กําหนดให
ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทได
ปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กําหนดไว และผูตรวจสอบภายในมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอกําหนด
ของหนวยงานท่ีเขาไปกํากับติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเพียงพอและเหมาะสมตอความเสี่ยงจากการคอรรัปช่ันที่อาจ
เกิดข้ึน 

(4) ผูบริหารของบริษัทจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การทุจริตหรือการคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมท่ีจะปองกันความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับได  

(5) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการแจงการ
กระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท  

(6) ผูที่กระทําการคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามขอบังคับเก่ียวกับการ
ทํางานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

(7) บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท หรืออาจเกิด
ผลกระทบตอบริษัทในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันฉบับนี้ โดยบริษัทมีการฝกอบรม
และ/หรือใหความรูทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันใหกับพนักงาน 

(8) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรรัปช่ัน บริษัทไดใหคําแนะนําและวิธีปฏิบัติเพื่อให
พนักงานของบริษัททุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเร่ือง การชวยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล 
เงินสนับสนุน และของขวัญ คาบริการและคาใชจายอื่น 

4) นโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน Whistleblower 

Procedures” ฉบับลาสุดซ่ึงไดเปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนการสนับสนุนใหพนักงาน ผูบริหารและกรรมการสามารถรายงานหรือรองเรียน
เก่ียวกับการพฤติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดการกระทําที่ไมเหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจกอใหเกิดการฝาฝนกฎหมาย การประพฤติไมเหมาะสม
ทางการเงินหรือการฉอโกง หรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือผิดตอนโยบายของบริษัท 

โดยบริษัทจะดําเนินการตามข้ันตอนอยางสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกปองและใหความคุมครองตอผูรองเรียน ซ่ึงผูรองเรียน จะไดไมตองหว่ัน
เกรงตอการตอบโต หรือการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม เชน การขมขู คุกคาม เปนตน 

ทั้งนี้ ในป 2561 ไมพบการรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดใดๆ ที่เปนนัยสําคัญทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท 

5) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
(1) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในดานการเงิน 
การบริหาร การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ นอกจากนี้มีการกําหนด
ภาระหนาที่ ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวาง
กันอยางเหมาะสม รวมทั้งบริษัทยังจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอสายงานท่ีรับผิดชอบ และไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละครั้ง 
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(2) การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีสํานักตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยทําหนาที่

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได
อยางมีประสิทธิภาพและมั่นใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางที่กําหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคที่ฝายบริหารไดกําหนดไว รวมทั้งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด ขอบังคับ 
ระเบียบที่เก่ียวของกับบริษัท 

ดังนั้น เพื่อใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง
กําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงาน
ตรวจสอบ และนําเสนอขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหารอยางทันเวลาและสม่ําเสมอ  

(3) การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกองคกรที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหคงเหลือความเส่ียงในระดับที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับ
สภาวะแวดลอมตางๆ ของแตละหนวยงาน โดยกําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหน่ึงของการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการ
ดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวดวย 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงจะรายงานความเส่ียงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธของบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบนเว็บไซตของบริษัทและติดประกาศ เพื่อใหทุกคน
ในองคกรรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวน    
ไดเสีย  

6) นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินของบริษัท  
บริษัทเช่ือมั่นวา การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และภายในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอความ

นาเช่ือถือของบริษัท อีกทั้งยังเปนปจจัยสําคัญในการรักษาความเช่ือมั่นและความไววางใจจากพนักงาน ผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท 
ดังนั้น บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่ตองบันทึก จัดหมวดหมู และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทุกรายการอยางถูกตองและครบถวนโดยเปนไปตาม
หลักการและมาตรฐานการบัญชี รวมท้ังถูกตองตามกฎหมาย และขอกําหนดของทางราชการ  

การจัดทํารายงานการเงินอยางไมถูกตอง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เปนการฝาฝนนโยบายของบริษัท หามมิใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานคนใดคนหน่ึงของบริษัทบันทึกขอมูลดานบัญชีและการเงิน หรือจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีเจตนาซอนเรน ปกปด หรือ
บิดเบือนขอมูล นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองเก็บรักษา ปกปอง และทําลายเอกสารของบริษัท ตามท่ีบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวของกําหนดไว 

บริษัทจะนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เห็นวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

การที่บริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในทางดานบัญชีและการเงิน จะทําใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการทําใหขอมูลทางดานบัญชีและ
การเงินถูกตองและเช่ือถือได การควบคุมภายในที่ควรจัดใหมี อาทิเชน การอนุมัติรายการ การควบคุมความถูกตองและครบถวนของรายการ การควบคุม
ทรัพยสิน การกระทบยอดบัญชีคุม (Reconciliation) การตรวจสอบความถูกตองกับบุคคลที่สาม และการควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไปยัง
บัญชีคุมยอด  

การจงใจใชอิทธิพลอยางไมเหมาะสม หรือขมขู บงการ หรือทําใหเกิดการเขาใจผิดข้ึนกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบอิสระ และผูตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบัติงานหรือการควบคุมภายในถือเปนการละเมิดนโยบายของบริษัท  

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใหกระบวนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมดานบัญชีและการเงินของบริษัท เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และตรงตามกําหนดเวลา เพื่อใหผูใชรายงานผลการดําเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของบริษัท ที่แสดงออกสูสาธารณะเขาใจรายงานเหลานั้นอยางถูกตอง 

หากพนักงานพบรายงานดานบัญชีและการเงินที่นาสงสัย หรือพบการแสดงผลการดําเนินงานไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม รวมทั้งพบเห็นการใช
อํานาจหนาที่กระทําการโดยมิชอบ ขอใหพนักงานแจงขอมูล เบาะแส หรือรายงานขอเท็จจริง ตามชองทางท่ีบริษัทไดกําหนดไวในนโยบายการแจงการ
กระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน 
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7) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ขอมูลของบริษัททั้งที่เก่ียวกับการเงิน และที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารของบริษัทดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตรงตอความเปนจริง 
โปรงใส เช่ือถือได สม่ําเสมอ ทันเวลา และเปนธรรมกับผูถือหุน และนักลงทุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและ
ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนผานเว็บไซตของบริษัท 

ในสวนของงานดานความสัมพันธกับผูลงทุนนั้น บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ (Corporate Communications 
& Investor Relations) ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห รวมทั้งหนวยงานกํากับดูแล และภาครัฐที่เก่ียวของ ซ่ึงผูลงทุน
สามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร 02-665-6705 หรือที่ e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : www.wave-
groups.com 

บริษัทมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนใหผูถือหุน 
ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูที่สนใจทั่วไปใหไดรับทราบขอมูลของบริษัท ทั้งการสอบถามทางโทรศัพท การพบปะกับนักวิเคราะห (Analyst 
Meeting) การแถลงขาวตอสื่อมวลชน (Press Conference) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) และการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ (Press Release) เก่ียวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ  
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9.1 นโยบายภาพรวม 

กลุมบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของกลุมบริษัท ที่มุงดําเนินธุรกิจควบคูกับการพัฒนาสูความยั่งยืนของสังคมและส่ิงแวดลอม โดย
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของบริษัทโดยสรุป ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision)  

บริษัทจะเปนผูนําดาน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรูปแบบที่เปนเอกลักษณโดดเดน           
ไมเหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอมทั้งสรางความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเปนการเติมเต็มและเสริมสราง Lifestyle ของลูกคาหรือผูบริโภคใหมีความ
สมบูรณมากย่ิงข้ึน 

พันธกิจ (Mission)  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปไดดังนี้ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

 การใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ใหมีความรู ทักษะ และศักยภาพเพื่อใหสามารถสรางสรรคและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ดีและมีคุณภาพย่ิงข้ึนใหกับองคกร 

 การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 การตระหนักและใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสนับสนุนใหประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีข้ึน 
 
9.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) บูรณาการใน
รายงานประจําป ตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : 
CSRI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการผนวกแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมในกลยุทธการจัดการ และมุงมั่นที่จะเสริมสราง
ความแข็งแกรงของระบบบริหารจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร นอกจากนี้ กลุมบริษัท ยังยึดมั่นในความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของกลุมบริษัท อยางเต็มความสามารถดวยความสุจริตโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได 
อันเปนรากฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจและความตองการของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และเปนไปตามมาตรฐานสากล กลุมบริษัทจึงไดกําหนดกรอบของกลยุทธ
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัทที่สําคัญ ดังนี้ 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม:   
กลุมบริษัทมุงประกอบกิจการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท โดยดําเนินงานดวยความ

เปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน 

การตอตานการทจุริตคอรรัปชัน่:   
คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

คณะกรรมการบริษัทตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปช่ันที่ทําลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ทั้ง
ยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในป 2561 บริษัทอยูในระหวางการเขารวมเปนสวนหนึ่งในสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 

9. ความรบัผิดชอบตอสังคม 
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คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน Anti-Bribery and Corruption 
Policy” ฉบับลาสุดซ่ึงไดเปดเผยอยูในเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหบริษัท พนักงานของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอ่ืน (เชน บุคคลที่สาม) ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท ฝาฝนกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงกําหนดขั้นตอนการ    
สอบทานการกํากับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพื่อใหมั่นใจวา มีการปฏิบัติตาม
นโยบายฉบับนี้ ซ่ึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสรุปไดดังนี้  

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(2) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท ตองแจง
ใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจงผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว เชน E-mail: hotline@wave-groups.com    
เปนตน รวมท้ังตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคล
ที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทได
ปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กําหนดไว และผูตรวจสอบภายในมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ
ทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและ
ขอกําหนดของหนวยงานท่ีเขาไปกํากับติดตาม เพื่อใหมั่นใจวา มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงจากการ
คอรรัปช่ันที่อาจเกิดข้ึน 

(4) ผูบริหารของบริษัทจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการทุจริตหรือการคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเส่ียงที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมที่จะปองกันความ
เส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

(5) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองผูที่ปฏิเสธหรือแจงเร่ืองการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการแจง
การกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

(6) ผูที่กระทําการคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามขอบังคับเก่ียวกับ
การทํางานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

(7) บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัท หรืออาจ
เกิดผลกระทบตอบริษัทในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันฉบับนี้ โดยบริษัทมีการ
ฝกอบรมและ/หรือใหความรูทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันใหกับ
พนักงาน  

(8) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรรัปช่ัน บริษัทไดใหคําแนะนําและวิธีปฏิบัติเพื่อให
พนักงานของบริษัททุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเร่ือง การชวยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล 
เงินสนับสนุน และของขวัญ คาบริการและคาใชจายอื่น 

การเคารพสิทธิมนุษยชน:   
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให

เปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 

ดานสิทธิมนุษยชน 

 เคารพในศักด์ิศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการปฏิบัติหนาที่ และไม
กระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะเปน เช้ือชาติ สีผิว เพศ 
ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็น    
อื่นใด 

 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 

 จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการย่ืนขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแลวแตกรณี และเพ่ือความ        
เปนธรรม 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม; 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ดูแล

รับผิดชอบใหมีการดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมี
โอกาสพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํางานตามหนาที่ รวมถึงการจัด
สวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆเพิ่มเติม เชน การประกันสุขภาพ การทําประกันภัยหมู การจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบริโภค: 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัท และมั่นใจวาเงื่อนไขทางการคาตางๆ เปนไป

ดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุงมั่นในการจําหนายสินคาและใหบริการกับลูกคาและผูบริโภคของบริษัท โดย 

 ใหลูกคาและผูบริโภคของบริษัทไดใชสินคาและบริการโดยไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

 สามารถสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาที่กําหนด 

 มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค รวมท้ังจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคาและบริการ รวมท้ัง
รับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อความสัมพันธที่ยั่งยืนตอไป   

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม: 
คณะกรรมการบริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางสูงสุด ซ่ึงไดมีแนวทาง

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับพนักงานทุกคน 

 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุน
วิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม 

 เปดเผยขอมูลที่เปนจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดลอม ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตองาน
อยูเสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัย โดยการวางแผนและฝกอบรมระบบปองกันอัคคีภัยใหกับพนักงานเปนประจําทุกป มีการรณรงค
ใหใชกระดาษอยางคุมคา ดวยการใชประโยชนทั้ง 2 หนาในสํานักงาน หรือใชวิธีการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (electronic mail:       
e-mail) เพื่อลดการใชกระดาษ การปดไฟชวงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ต้ังอุณภูมิเคร่ืองปรับอากาศของบริษัทไวที่ 25 องศาเซลเซียส เปล่ียนมาใช
หลอดไฟ LED ในสํานักงาน เปนตน โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ ในป 2561 กลุมบริษัทไมพบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางานของพนักงานที่มี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดมีการทําประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวของจากการทํางานของพนักงานไว
แลว 
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การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม: 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยท่ีสินคาและบริการของบริษัท เปนสิ่งที่ลูกคาและ

ผูบริโภคสามารถเลือกสรรไดโดยไมมีผลรายตอสังคม เชน การผลิตรายการโทรทัศน ที่เปนรายการที่ไมมีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่
ตองใชวิจารณญาณ ในการรับชม กลาวคือ รายการละครโทรทัศน ที่ใหทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม และบริษัทไดสงศิลปนเปนทูตเขา
รวมงานกับองคการกุศลดําเนินการโดยไมหวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขาง
มากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายามที่จะคอยๆ ใหมีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่นที่บริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงมั่นที่
จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน 
 

9.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 
ไมมี 

 

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสงัคมและสิ่งแวดลอม 
กลุมบริษัทไดเขารวมทําการบริจาคเงินและส่ิงของใหแก องคกรหรือมูลนิธิเพื่อสังคมตางๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส และภายในบริษัทเองไดมี

การจัดทํากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมอยูอยางตอเนื่อง เชน การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงคใหใชกระดาษอยางคุมคา หรือใชวิธีการรับ - สง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใชกระดาษ การรณรงคลดการใชพลังงาน เปนตน 

ในป 2561 ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยสรุปไดดังนี้   

มูลนิธิดวงประทบี  

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทไดบริจาคเคร่ืองอุปโภคที่ยังไมไดใชงาน หรือใชงานแลวสภาพดี ไดแก 

เส้ือยืดสีฟาปกตราสัญลักษณ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา จํานวน 1,000 ตัว, หมวก จํานวน 31 ใบ, หมอนรองนั่ง 

จํานวน 21 ใบ, กระบอกน้ําเล็ก จํานวน 14 อัน และถังน้ําแข็ง จํานวน 3 อัน ใหกับมูลนิธิดวงประทีบเพื่อใชในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Wall Street English – Big Box Big Boon at Chiang Mai 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 15 ป ของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ประเทศไทย (Wall Street English 

Thailand) สถาบันสอนภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลก ยกพลข้ึนเหนือจัดกิจกรรม Wall Street English – Big Box Big Boon คายอาสาพัฒนา

ภาษาอังกฤษใหแกนองๆ ในโรงเรียนหางไกล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

โดยกิจกรรมในคร้ังนี้นําทีมโดยนายโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด และ

ทีมงาน พรอมดวยนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม และสาขาเมญา ไดนําหนังสือเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ, อุปกรณการเรียน, สื่อการสอน รวมท้ังอุปกรณกีฬา ที่ไดรับการบริจาคจากนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช เพื่อนําไป

มอบใหนักเรียนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 1 บานมงดอยปุย ไดสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษผานสื่ออื่นๆ นอกเหนือไปจากหนังสือเรียน 



รายงานประจําป 2561  
 

81 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

โดยกิจกรรมแบงเปนชวงเชาและบาย ในภาคเชาหลังจากที่อาจารยวาริญญ ใจทอง ผูอํานวยการของโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 1 บาน   

มงดอยปุย ไดกลาวตอนรับแลว นายโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจาหนาที่บริหารฯ ไดข้ึนกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซ่ึงเปน

หนึ่งในปณิธานที่โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ประเทศไทย ยึดมั่น คือ การดําเนินธุรกิจที่ผสมผสานไปกับการตอบแทนกลับสูสังคมใน

รูปแบบตางๆ ผานกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม  

หลังจบพิธีการ ทีมงานและนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ชักชวนนองๆ แบงกลุมเลนเกมทายศัพทภาษาอังกฤษจาก

รูปภาพ ซ่ึงบรรยากาศเปนไปอยางสนุกสนาน โดยมีพี่ๆ จากวอลลสตรีทคอยเปนพี่เล้ียงแนะนํา  หลังจบการเลนเกมทีมงานมอบขนมเปนรางวัลใหทุก

ทีม และมอบสมุดและเคร่ืองเขียนใหกับนองๆ ทุกคนที่เขารวมกิจกรรม กอนจะรับประทานอาหารเท่ียงรวมกันบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนฯ และ

เดินชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ 

กอนจบกิจกรรม อาจารยวาริญญ ผูอํานวยการของโรงเรียนฯ กลาวสรุปวา เด็กๆ ไดรับประโยชนมากมายจากกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนสอน

ภาษาวอลลสตรีทอิงลิชนํามามอบให โดยเด็กไดคุณครูมาใหม ประสบการณใหม จากลักษณะของกิจกรรมที่จัดข้ึนทําใหเด็กๆ กลานําความรูเดิมที่

เขามีอยูมาใชในการตอบปญหาภาษาอังกฤษ เด็กๆ สนุกสนานมาก นับเปนประสบการณที่เด็กๆ คงจะจดจําไว ทําใหเห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตอ

การเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีความสําคัญมากๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จะตองพบเจอนักทองเที่ยวทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Wall Street English scholarships 

สําหรับกิจกรรมในภาคบายของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผูบริหารและทีมงานของบริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด เดินทาง

กลับไปยังโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม เพื่อมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษากลุมพิเศษจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 9 ทุน รวมมูลคา 1,017,000 บาท สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิชฯ เปน

ระยะเวลา 1 ป ซ่ึงเปนการสานตอนโยบายหลักของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีทอิงลิช ประเทศไทย ที่ตองการสนับสนุนการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

เพื่อเสริมทักษะชีวิตใหพรอมรับโอกาสใหมๆ ที่จะเขามาในอนาคต 

 



รายงานประจําป 2561  
 

82 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของบริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีท

อิงลิช ไดรวมกันบริจาคสิ่งของและเล้ียงอาหารกลางวันใหกับนองๆ ที่สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด 

 

 

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของบริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลสตรีท

อิงลิช ไดรวมกันบริจาคสิ่งของและเล้ียงอาหารกลางวันใหกับนองๆ ที่สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 
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การพัฒนาเยาวชน และพัฒนาบุคลากร 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) กาวเขาสูปที่ 28 จากการดําเนินธุรกิจอีเวนท ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ นับเปน
เจตนารมณของบริษัทฯ ดวยความต้ังใจอยางตอเนื่อง ในการนําเอาความรู ประสบการณ ในการเผยแพรองคความรูดานอีเวนท มารเก็ตต้ิง และวิธี
คิดการตลาดเชิงสรางสรรค เพื่อถายทอดใหเยาวชน และคนรุนใหม เปดกวางสรางโอกาสการเรียนรูในสนามจริง   

ในป 2561 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญในการพัฒนาเยาวชน พัฒนาบุคลากรเปนอยางมากและถือวาเปนการชวยพัฒนา

สังคม และพัฒนาอุตสาหกรรมอีเวนทอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อีกดวย โดยมีกิจกรรมในการพัฒนา

เยาวชน และพัฒนาบุคลากร สรุปไดดังนี้ 

(1) บริษัทฯ เปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาศึกษาดูงานที่บริษัทฯ เพื่อแบงปนแลกเปล่ียนทัศนะ แนวความคิดสรางสรรค เพื่อ

นําไปประยุกตใชกับสิ่งที่เรียนหรือทําอยูตอไป 

(2) บริษัทฯ เปดโอกาสใหนองนักศึกษาไดมาฝกงาน เพื่อฝกทักษะ และเผยแพรองคความรูดานอีเวนท มารเก็ตต้ิง และวิธีคิดการตลาดเชิง

สรางสรรคในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อใหนองๆ นักศึกษาไดนําเอาความรูทักษะและความสามารถเพื่อไปตอยอดในอนาคต 

(3) การเปนวิทยากรพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทและองคกรตางๆ  
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10.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดภาระหนาที่ 
อํานาจการอนุมัติ และดําเนินการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทให
เกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม     

ซ่ึงระบบการควบคุมภายในดังกลาว จะถูกประเมินโดยสํานักตรวจสอบภายใน ซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก 
และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัท รวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อควบคุมและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท และมีการวาจางผูสอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  

การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในน้ัน จะเร่ิมจากการวางแผนการตรวจสอบประจําป (Yearly Audit Plan) โดยมีการเปดโครงการ
ตรวจสอบ ซ่ึงจะแจงใหแกฝายที่เก่ียวของรับทราบ จากน้ันจะทําการสํารวจเบื้องตน (Preliminary Survey) กําหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit 
Program) และดําเนินการตรวจสอบตามลําดับ และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นลง ทางสํานักตรวจสอบภายในจะทําการรายงานผล พรอม
ขอเสนอแนะใหแกฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ หลังจากนั้นจะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญไว
เปนหลักฐาน ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบ
ในแตละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 

นอกจากนี้ เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท 
จึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และการแตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนา
สํานักตรวจสอบภายในจะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมี
ความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัท และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยวา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย จากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ 
หรือโดยไมมีอํานาจ ดังนี้  

1) ดานองคกรและสภาพแวดลอม  
คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได โดยไดมีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ 

และงบประมาณใหแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสรางองคกร โดยการแบงแยกตามหนาที่ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ข้ึนใชสําหรับคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อ
ใชเปนแนวทางใหถือปฏิบัติ และมีขอกําหนดมิใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือและการบริหารทั่วไปที่
รัดกุม รวมท้ังมีการกําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว 

2) การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Committee) ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย อยูในระดับที่องคกรยอมรับได โดยมีฝายบริหารของ
บริษัทเขารวมประชุมดวย เพื่อรวมพิจารณาความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) และการปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่เก่ียวของ (Compliance Risk) มีการประเมินปจจัยความเสี่ยง ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัท มีการวิเคราะหวาเหตุการณใดที่จะเปนปจจัยใหมีความเสี่ยงเกิดข้ึน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง จัดใหมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร โดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัท  

10. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธของบริษัท แผนการบริหารและ
จัดการความเส่ียงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดใหมีการเผยแพรนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหทุกคน
ในองคกรรับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวน
ไดเสีย 

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยการกําหนด

อํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน มีการกําหนดข้ันตอน 
และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
รวมท้ังมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ    

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการจัดการดานระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและ

เพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง
และเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึงระบุ
ขอมูลที่สําคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม และใชประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดทํารายงานการประชุม 
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีแยกไวเปนหมวดหมู รวมทั้งการติดตามวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 

5) ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการติดตามอยางสม่ําเสมอวา ไดมีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยัง

ดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที โดยมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหาร กับเปาหมายที่กําหนดไว และในกรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนมีความแตกตาง
จากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังการจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อเปนกลไกสําคัญ
ที่มีความเปนอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงสอบทานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท เพื่อ
กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบวา ในป 2561 ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงอันเปนสาระสําคัญ เพื่อ
เสนอแนะใหบริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแตอยางใด 
 

10.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ไดแตงต้ังนายปริญญา สุทธิยงค ตําแหนงผูจัดการสํานัก

ตรวจสอบภายใน และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2555 เปนตนไป เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท และมีความเขาใจในกิจกรรมและ
การดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผานการ
อนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
บริษัทมอบหมายใหนางสาวอัญชลี พุทธปฏิโมกข ดํารงตําแหนงเปนหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อทําหนาที่

กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  
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86 รายการระหวางกัน 
 

 
รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งในปจจุบันและในอนาคตตาม
เงื่อนไขปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) ของบริษัท 
รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน และมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  

โดยรายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกัน ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 32 และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการที่มีนัยสําคัญได ดังนี้  
 

การซ้ือสินคาและบริการ   

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เก่ียวโยงกัน สําหรับปสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตนทุนการใหบริการ จํานวนเงินรวม 5.63 ลานบาท 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
แฮปปโอ จํากัด  

บริษัท แฮปปโอ จํากัด เปนบริษัทรวมของ
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(มหาชน) (ถือหุนรอยละ 33)  

ตนทุนในการจัดงาน จํานวนเงิน 5.63 ลานบาท 

คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวนเงินรวม 7.56 ลานบาท 
กลุมบริษัท กับกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยมลิเลียนแนร โดย
บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร 
โดยบริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด มีกลุม
ผูถือหุนใหญกลุมเดียวกับบริษัท 

คาเชาและบริการพื้นที่สํานักงาน 
คาน้ํา คาไฟ และอื่นๆ 

จํานวนเงิน 6.34 ลานบาท 

บริษัท วอลลสตรีท อิงลิช 
(ประเทศไทย) จํากัด กับบริษัท     
บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทยอยของ บริษัท บีอีซี 
เวิลด จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 59.99) 
และบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) เปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เวฟ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

คาโฆษณา จํานวนเงิน 1.22 ลานบาท 

 

 

11. รายการระหวางกัน 
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เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุด           
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุด        

วันเดียวกัน  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมกิจการ
และบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ       
ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ                   
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

12.1 รายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาต 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ          
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ       
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น         
แยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินความดอยคาของคาความนิยม 
 

 

 
 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 และ ขอ 15 สําหรับ 
งบการเงินรวมของบริษัท ซ่ึงไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาความนิยม 
กลุมกิจการรับรูคาความนิยมในสามหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด (CGU) ไดแก สวนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา (จํานวน 
390 ลานบาท) สวนงานธุรกิจภัตตาคาร (จํานวน 409 ลานบาท) 
และสวนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จํานวน 125 ลานบาท) 
หรือคิดเปนรอยละ 11 รอยละ 12 และ รอยละ 3 ของสินทรัพยรวม
ในงบการเงินรวม ตามลําดับ 
 

ผูบริหารของกลุมกิจการตองทดสอบการดอยคาของคาความ
นิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเปนประจําทุกป โดยไมคํานึงวาจะมี
ขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึนหรือไม  ตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
ผูบริหารของกลุมกิจการประเมินมูลคาจากการใชงานของ 
คาความนิยมและสรุปวามูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
ภายหลังการต้ังคาเผื่อการดอยคาแสดงไวอยางเหมาะสม 
 
ขาพเจาใหความสําคัญกับการตรวจสอบการดอยคาของ 
คาความนิยม  เนื่องจากมูลคาของคาความนิยมดังกลาวมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ในการประเมินมูลคาจาก
การใชงานของคาความนิยมนั้นข้ึนอยูกับประมาณการ และ 
ดุลยพินิจของผูบริหารในการประเมินผลประกอบการของหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณอัตราคิดลด 
ที่ ใช ในการจั ดทํ าประมาณการกระแส เ งินสด  ซ่ึ งก าร
เปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานตางๆ เพียงเล็กนอย อาจสงผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะรับคืนและการดอยคาของ 
คาความนิยม 

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

ขาพเจาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปปจจุบัน (พ.ศ. 2561) 
กับขอมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่ จัดทําในปกอน  
(พ.ศ. 2560) เพื่อพิจารณาวาการจัดทําประมาณการในอดีตได
จัดทําข้ึนจากขอสมมติฐานซ่ึงดีกวาความเปนจริงหรือไม ขาพเจา
พบวาผลการดําเนินงานจริงของปปจจุบันสอดคลองกับประมาณการ
กระแสเงินสดของปกอน 
 

นอกจากนี้ ขาพเจาทดสอบขอสมมติฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 อัตราการเติบโตซ่ึงผูบริหารใชในการจัดทําประมาณ 

การกระแสเงินสด โดยขาพเจาเปรียบเทียบอัตราการ
เติบโตดังกลาวกับขอมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ  
และแนวโนมของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 อัตราคิดลดซ่ึงผูบริหารใชในการจัดทําประมาณการ
ซ่ึงขาพเจาไดพิจารณาจากตนทุนทางการเงินของ 
กลุมกิจการ  โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในตลาด 
สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 

ขาพเจาพบวาขอสมมติฐานซ่ึงผูบริหารใชในการคํานวณมูลคา
จากการใช มีความสมเหตุสมผล ภายใตสถานการณที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 
 

 
 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32.4 สําหรับงบการเงิน
ของบริษัท ซ่ึงไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะส้ันแก
บริษัทยอย 
 

บริษัทมีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 2 แหงซ่ึงประกอบธุรกิจหลัก
ในการลงทุนในสวนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และสวนงาน
ธุรกิจภัตตาคาร จํานวน 410 ลานบาท และ 500 ลานบาท ตามลําดับ 
หรือคิดเปนรอยละ 23 และรอยละ 27 ของสินทรัพยรวมของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
 
ผูบริหารประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูของบริษทัยอย
ดังกลาวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ 
สวนงานธุรกิจที่เกี่ยวของและสรุปวาเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
ดังกลาว จะสามารถเรียกชําระคืนไดทั้งจํานวน ดังนั้น บริษัทจึง
ไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาว  
 
ขาพเจาใหความสําคัญกับการตรวจสอบคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกลาว เนื่องจากมูลคานั้นมีสาระสําคัญตองบการเงิน และ 
ขอสมมติฐานตาง ๆ ที่ใชในการประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกลาวตองใชดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารในการพิจารณา 
ขอสมมติฐานดังกลาวประกอบดวยอัตราการเติบโต และอัตรา
คิดลด เปนตน 
 

เนื่องจากผูบริหารประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู
ของบริษัทยอยดังกลาว โดยพิจารณาจากประมาณการกระแส 
เงินสดของสวนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และสวนงานธุรกิจ
ภัตตาคาร ขาพเจาทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกลาว 
ตามวิธีดังตอไปนี้ 

 การ เป รียบ เที ยบประมาณการกระแสเ งินสดกับ
งบประมาณทางการ เงิน ซ่ึงได รับการอนุ มั ติโดย
คณะกรรมการบริษัท ขาพเจาพบวาขอมูลสอดคลองกัน  

 การเปรียบเที ยบผลการดํ าเนินงานของปป จจุบัน  
(พ.ศ. 2561) กับขอมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่
จัดทําในปกอน (พ.ศ. 2560) เพื่อพิจารณาวาการจัดทํา
ประมาณการในอดีตไดจัดทําข้ึนจากขอสมมติฐาน 
ซ่ึงดีกวาความเปนจริงหรือไม  

 การทดสอบขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และ
อัตราคิดลด โดยขาพเจาเปรียบเทียบอัตราการเติบโต
ดังกลาวกับขอมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจและแนวโนม
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาอัตราคิด
ลดจากตนทุนทางการเงินเปรียบเทียบกับขอมูลในตลาด
สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกลาว ขาพเจา
พบวาการประเมินของผูบริหารเกี่ยวกับการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีความเหมาะสมตามหลักฐาน 
ที่มีอยู 
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ขอมูลอ่ืน  
 

กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้  
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอ
ขอมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่น    
มีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือ
ปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 
เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองส่ือสาร
เร่ืองดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

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

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ                     
อยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้  
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเย่ียง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียง      
ที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย    
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ   
ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 
อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง    
ตามที่ควรหรือไม 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมกิจการเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ         
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 
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ขาพเจาไดส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ    
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ในรายงานของ         
ผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวา              
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว  
 
 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
สกุณา  แยมสกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 179,174,164 203,678,455 163,334 15,848,482
เงินลงทุนระยะสั้น 8 5,712,307 21,539,476 2,712,307 3,539,476
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 9 378,568,332 367,622,632 181,007,807 88,323,696
เงินใหกยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 32.4 - 2,750,000 992,952,900 840,452,900เงนใหกูยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 32.4 2,750,000 992,952,900 840,452,900
สินคาคงเหลือ 10 27,138,532 30,718,179 - -
รายการโทรทัศน คอนเสิรต และรายการระหวางผลิต 24,506,095 10,491,682 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 11 62,056,707 83,565,136 6,261,457 6,078,104

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 12 3,900,000 5,350,000 - -

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 681,056,137 725,715,560 1,183,097,805 954,242,658ุ , , , , , , , , ,

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 1,250,000 1,722,975 - -
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13.3 - - 387,000,000 430,000,000
เงินลงทุนในบริษัทรวม 13.1 478,922,684 463,179,161 213,671,955 213,671,955
เงินลงทุนในการรวมคา 13.2 760,812 18,106,042 - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 705,446,998 614,562,301 8,448,678 5,663,708
คาความนิยม 15 923,167,963 923,167,963 - -
สินทรัพยไมมีตัวตน 16 242,438,284 243,595,328 - -
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 17 55,882,513 30,418,311 27,129,999 -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18 182,214,918 185,664,474 1,289,184 1,289,184สนทรพยไมหมุนเวยนอน 18 182,214,918 185,664,474 1,289,184 1,289,184

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,590,084,172 2,480,416,555 637,539,816 650,624,847

รวมสินทรัพย 3,271,140,309 3,206,132,115 1,820,637,621 1,604,867,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ี้ ิ  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หนีสินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19 90,608,751 31,566,575 35,413,725 96,999
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19.2 184,000,000 264,000,000 130,000,000 150,000,000
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 20 284,444,575 262,403,385 588 88,693

ไ  ั  รายไดรับลวงหนา 220,338,618 192,072,861 1,399 1,399
คาใชจายคางจาย 136,279,995 134,624,772 7,115,379 8,061,138
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 32.5 18,500,000 - 43,500,000 12,000,000
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19.1 12,606,517 10,092,835 573,289 1,673,484
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19.3 144,935,402 196,606,704 37,514,777 114,063,719
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 32.6 17,455,875 - - -
ภาษีเงินไดคางจาย 17,624,139 4,875,279 - -
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                       70,211,450 47,467,477 7,374,440 3,809,841

รวมหนี้สินหมุนเวียน                  1,197,005,322 1,143,709,888 261,493,597 289,795,273

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - สินทรัพยไมมีตัวตน 8,969,070 - - -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 19.1 6,662,991 9,869,250 2,359,965 139,443
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19.3 494,406,305 595,657,285 308,694,993 307,876,813
เงินกยืมระยะยาวจากบคคลที่เก่ียวของกัน 32 6 13 614 365 4 500 000 - -เงนกูยมระยะยาวจากบุคคลทเกยวของกน 32.6 13,614,365 4,500,000 - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 21 79,515,278 76,307,852 12,199,491 9,626,389
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 17 43,346,342 45,746,185 - -
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน                       13,845,541 17,002,677 - -

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน                  660,359,892 749,083,249 323,254,449 317,642,645

รวมหนี้สิน 1 857 365 214 1 892 793 137 584 748 046 607 437 918รวมหนีสิน 1,857,365,214 1,892,793,137 584,748,046 607,437,918

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ี้ ิ    (  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หนีสินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน                                22
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 510,070,000 หุน 

 ี่ ไ  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
(พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 510,070,000 463,320,000 510,070,000 463,320,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญจํานวน 467,950,000 หุน 

(พ ศ  2560 : 421 200 000 หน)(พ.ศ. 2560 : 421,200,000 หุน)
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท 467,950,000 421,200,000 467,950,000 421,200,000

สวนเกินมูลคาหุน 448,802,180 315,564,680 448,802,180 315,564,680
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 46,795,718 43,872,094 46,795,718 43,872,094
(ขาดทุน)กําไรสะสม (120,908,307) 67,284,826 272,341,677 216,792,813
 ื่ องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (3,114,398) (9,330,791) - -

รวมสวนของบริษัทใหญ 839,525,193 838,590,809 1,235,889,575 997,429,587
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 574,249,902 474,748,169 - -

รวมสวนของเจาของ 1,413,775,095 1,313,338,978 1,235,889,575 997,429,587

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 3,271,140,309 3,206,132,115 1,820,637,621 1,604,867,505รวมหนสนและสวนของเจาของ 3,271,140,309 3,206,132,115 1,820,637,621 1,604,867,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ไ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได

รายไดจากการขาย 593,524,087 627,210,842 4,404 5,028
รายไดจากการใหบริการ 1,861,266,605 1,779,959,288 - 2,445,704

รวมรายได 2,454,790,692 2,407,170,130 4,404 2,450,732

ตนทุนตนทุน

ตนทุนขาย (221,722,032) (242,437,872) (1,133) (1,229)
ตนทุนการใหบริการ (1,379,777,704) (1,473,634,727) - (657,989)

รวมตนทุน (1,601,499,736) (1,716,072,599) (1,133) (659,218)

กําไรขั้นตน 853,290,956 691,097,531 3,271 1,791,514
่รายไดอ่ืน 27 50,721,994 27,443,941 110,618,839 122,011,967

คาใชจายในการขาย (430,364,118) (448,557,019) - -
คาใชจายในการบริหาร (531,144,821) (509,360,656) (53,337,955) (63,179,934)

ตนทุนทางการเงิน (52,199,444) (55,893,002) (25,941,666) (25,581,675)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคา 13.1, 13.2 16,743,832 59,314,606 - -, , , , ,

(ขาดทุน)กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได (92,951,601) (235,954,599) 31,342,489 35,041,872
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 29 (6,574,851) (17,188,432) 27,129,999 -

(ขาดทุน)กําไรสําหรับป (99,526,452) (253,143,031) 58,472,488 35,041,872

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
้ ่
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

( ) ํ ไ ็ ็ ื่ 25

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอืน 25

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 8,142,329 585,184 - -

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมจัดประเภทใหมภาษเงนไดของรายการทจะไมจดประเภทใหม
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,628,466) - - -

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเปนกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน
จากการแปลงคางบการเงิน (2,285,849) 181,973 - -
  ็ ็ ื ่ ิ ั สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของบริษัทรวม
ตามวิธีสวนไดเสีย 13.1 (429,734) (16,011,187) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (95,728,172) (268,387,061) 58,472,488 35,041,872

การแบงปน(ขาดทุน) กําไร

่ สวนที่เปนของบริษัทใหญ (188,526,441) (268,316,494) 58,472,488 35,041,872
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 88,999,989 15,173,463 - -

(99,526,452) (253,143,031) 58,472,488 35,041,872

การแบงปน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (186,842,168) (283,651,511) 58,472,488 35,041,872
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 91,113,996 15,264,450 - -

(95,728,172) (268,387,061) 58,472,488 35,041,872

(ขาดทุน)กําไรตอหุน 26

(ขาดทุน)กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (0.41) (0.64) 0.13 0.08

้(ขาดทุน)กําไรตอหุนขั้นปรับลด (0.41) (0.64) 0.12 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
ป ี่ ป  
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งบแสดงการเปลียนแปลงสวนของเจาของ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
สวนของเจาของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สวนแบงกําไร การเปลี่ยน รวมสวนของ
ทุนที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - สํารอง กําไร(ขาดทุน) การแปลงคา เบ็ดเสร็จอื่นจาก สัดสวนเงินลงทุน เจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวม

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฏหมาย สะสม งบการเงิน บริษัทรวม ในบริษัทยอย บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของเจาของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

องคประกอบอนของสวนของเจาของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 336,768,230 - 3,816,260 4,655,816 1,124,124,986 457,408,847 1,581,533,833
เงินปนผลจายโดยบริษัทยอย - - - - - - - - (17,525,605) (17,525,605)
การเลิกกิจการของบริษัทยอย - - - - - - - - (1,500,000) (1,500,000)
การลดทุนของบริษัทยอย - - - - - - - - (750,000) (750,000)
การซื้อบริษัทยอย 31.1, 31.2 - - - - - - - - 19,951,000 19,951,000
การลงทนในบริษัทยอยที่กอตั้งใหม - - - - - - - - 16 811 16 811การลงทุนในบรษทยอยทกอตงใหม - - - - - - - - 16,811 16,811
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย - - 1,752,094 (1,752,094) - - - - - -
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย 31.1 - - - - - - (1,882,666) (1,882,666) 1,882,666 -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (267,731,310) 90,986 (16,011,187) - (283,651,511) 15,264,450 (268,387,061)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 43,872,094 67,284,826 90,986 (12,194,927) 2,773,150 838,590,809 474,748,169 1,313,338,978

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 421,200,000 315,564,680 43,872,094 67,284,826 90,986 (12,194,927) 2,773,150 838,590,809 474,748,169 1,313,338,978
การออกหุนใหม 22 46,750,000 133,237,500 - - - - - 179,987,500 - 179,987,500
เงินปนผลจายโดยบริษัทยอย - - - - - - - - (30,550,150) (30,550,150)
การเลิกกิจการของบริษัทยอย - - - - - - - - (273,061) (273,061)
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 31.3 - - - - - - - - 47,000,000 47,000,000
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 24 2 923 624 (2 923 624)จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 24 - - 2,923,624 (2,923,624) - - - - - -
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย 31.2, 31.3 - - - - - - 7,789,052 7,789,052 (7,789,052) -
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (185,269,509) (1,142,925) (429,734) - (186,842,168) 91,113,996 (95,728,172)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (120,908,307) (1,051,939) (12,624,661) 10,562,202 839,525,193 574,249,902 1,413,775,095

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 100

บรษท เวฟ เอนเตอรเทนเมนท จากด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 35,041,872 35,041,872
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย - - 1,752,094 (1,752,094) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 43,872,094 216,792,813 997,429,587

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 421,200,000 315,564,680 43,872,094 216,792,813 997,429,587
การออกหุนใหม 22 46,750,000 133,237,500 - - 179,987,500
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 58,472,488 58,472,488
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 24 - - 2,923,624 (2,923,624) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

(ขาดทุน) กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได (92,951,601) (235,954,599) 31,342,489 35,041,872
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา 14 178,122,384 172,790,553 1,009,797 1,248,350
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 16 23,721,232 22,673,850 - -
ดอกเบี้ยรับ 27 (1,350,583) (2,218,750) (44,227,701) (36,121,028)
เงินปนผลรับ (5 625 672) (2 598 342) (6 634 812) (22 590 842)เงนปนผลรบ (5,625,672) (2,598,342) (6,634,812) (22,590,842)
ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนชั่วคราว 827,169 (60,683) 827,169 (60,683)
(กลับรายการ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,711,101) 2,736,997 - -
(กลับรายการ) คาเผื่อสินคาลาสมัย (53,476) 3,026,132 (583) (54,907)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (6,604,757) - - -
คาเผื่อการดอยคาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (23,619,518) - - -
คาเผื่อการดอยคาที่ดิน อาคาร และอปกรณ - 6 685 560 - -คาเผอการดอยคาทดน อาคาร และอุปกรณ - 6,685,560 - -
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 27 (7,147,798) (341,118) (2,546) (414)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 14 8,240,449 1,300,935 - 10,406
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 16 1,097,321 133,137 - -
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13.3 - - (4,000,000) (18,981,129)
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
   ไมหมนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 12 1 450 000 - - -   ไมหมุนเวยนทถอไวเพอขาย 12 1,450,000 - - -
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม - 23,075,262 - -
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินใหกูยืมระยะส้ัน
   แกกิจการที่เกี่ยวของ 32.4 2,700,000 - - -
ตนทุนทางการเงิน 52,199,444 55,893,002 25,941,666 25,581,675
ขาดทุน(กําไร)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
   ระยะยาวอื่นของพนักงาน 3 654 958 (3 971 522)   ระยะยาวอนของพนกงาน 3,654,958 (3,971,522) - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 12,991,234 11,348,563 2,573,102 2,510,753
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 13.1, 13.2 (16,743,832) (59,314,606) - -

108,195,853 (4,795,629) 6,828,581 (13,415,947)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนดาเนนงาน
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 11,709,852 (121,556,744) (50,824,284) (38,106,194)
- สินคาคงเหลือ 3,633,124 (5,494,402) 583 54,907
- รายการโทรทัศน คอนเสิรตและรายการระหวางผลิต (14,014,413) 17,866,314 - -
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 46,057,077 20,178,538 92,186 (148,087)
- คาเชาจายลวงหนา - 3,252,866 - 3,252,866
- สินทรัพยไมหมนเวียนอื่น 33 673 832 (35 545 479) - 83 710- สนทรพยไมหมุนเวยนอน 33,673,832 (35,545,479) - 83,710
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 11,696,967 93,429,204 (88,105) (22,404)
- รายไดรับลวงหนา 28,265,757 43,719,697 - (50,000)
- คาใชจายคางจาย (60,832) 32,923,567 (3,110,696) 2,975,092
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,743,973 (1,425,775) 3,564,599 151,391
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (5,296,437) (66,150) - -
- หนี้สินไมหมนเวียนอื่น (3 157 134) 797 011 - -- หนสนไมหมุนเวยนอน (3,157,134) 797,011 - -

กระแสเงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 243,447,619 43,283,018 (43,537,136) (45,224,666)
ดอกเบี้ยจาย (50,483,389) (55,782,518) (23,776,729) (24,967,594)
จายภาษีเงินได (47,867,152) (58,241,210) (275,537) (11,062,868)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 145,097,078 (70,740,710) (67,589,402) (81,255,128)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 1,406,133 2,882,883 2,367,874 2,371,151
รับเงินปนผล 23,541,477 22,590,842 6,634,812 22,590,842
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 39,000,000 435,688,180 - 389,688,180
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (24,000,000) (172,688,180) - (118,688,180)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 472,975 (152,475) - -
เงินสดรับคืนจากเงินใหกยืมระยะส้ันเงนสดรบคนจากเงนใหกูยมระยะสน
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 50,000 19,683,150 - -

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 - (19,000,000) (152,500,000) (205,026,450)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13.3 47,000,000 - 47,000,000 -
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - (1,050,000) - -
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทนในการรวมคา - (400 000) - -เงนสดจายเพอซอเงนลงทุนในการรวมคา - (400,000) - -
เงินสดจายเจาหนี้เงินลงทุน - (111,526,450) - -
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 10,579,063 7,994,348 2,605 1,215
เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (259,475,936) (118,620,923) - (126,200)
เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (10,739,618) (1,272,055) - -

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (172,165,906) 64,129,320 (96,494,709) 90,810,558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 103



รายงานประจําป 2561

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

 104

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 59,042,176 8,197,458 35,316,726 96,999
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 508,500,000 - 210,000,000
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (80,000,000) (376,500,000) (20,000,000) (160,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.5 18,500,000 - 93,500,000 6,000,000
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.5 - - (62,000,000) (37,000,000)
เงินสดรับจากเงินกยืมระยะยาวจากบคคลท่ีเกี่ยวของกัน 32 6 35 000 000 - - -เงนสดรบจากเงนกูยมระยะยาวจากบุคคลทเกยวของกน 32.6 35,000,000 - - -
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 32.6 (8,429,760) (30,960,000) - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19.3 6,000,000 31,077,296 - -
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19.3 (158,922,282) (183,531,962) (75,730,762) (113,778,529)
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (15,504,037) (11,294,919) (2,674,501) (1,673,484)

เงินสดรับจากการออกหุนใหม 179,987,500 21,017,811 179,987,500 -
เงินสดจายเพ่ือลดทนในบริษัทยอย - (750 000) - -เงนสดจายเพอลดทุนในบรษทยอย - (750,000) - -
การเลิกกิจการของบริษัทยอย (273,061) (1,500,000) - -
เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (30,550,150) (17,525,605) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,850,386 (53,269,921) 148,398,963 (96,355,014)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (22,218,442) (59,881,311) (15,685,148) (86,799,584)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 203,678,455 263,377,793 15,848,482 102,648,066
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (2,285,849) 181,973 - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป 179,174,164 203,678,455 163,334 15,848,482

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้รายการทไมใชเงนสดทมสาระสาคญสาหรบปสนสุดวนท 31 ธนวาคม มดงน

การรับเงินปนผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 4,840,000 - 4,840,000
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยยังไมไดรับชําระเงิน - - - 52,000,000
การซ้ืออุปกรณโดยสัญญาเชาการเงิน 14,811,460 - 3,794,828 -
การซ้ืออุปกรณโดยที่ยังมิไดชําระเงิน 6,391,400 6,915,017 - -
การซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนโดยที่ยังมิไดชําระเงิน 12,921,891 - - -

ั ํ ี ้โ ป ี่ ัการรับชําระหนี้โดยแลกเปลี่ยนกับอาคารชุด - 5,350,000 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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 การผลิตและจัดจําหนายรายการโทรทัศน จัดแสดงคอนเสิรตและโชว ใหบริการ
สอนภาษาอังกฤษ ใหบริการและจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม และจัดทํากิจการทางการตลาด 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวนเร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี 
ที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบัติ 
และตองเปดเผยเร่ืองการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอนหรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการ 
ที่มีนัยสําคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี 
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตน

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญและเกี่ยวของกับกลุมกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัสวนไดเสียในกิจการอืน่ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ในหนี้สินของกิจการที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เปนรายการที่เปนเงินสดและรายการที่ไมใชเงินสด 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนในเร่ืองวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได 
รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมที่มีจํานวนต่ํากวามูลคาฐานภาษีของสินทรัพย ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
 
- กรณีสินทรัพยที่วัดดวยมูลคายุติธรรมมีมูลคาตํ่ากวาฐานภาษีของสินทรัพยนั้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวามีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย 

ในมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีได  
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีขอจํากัดเกี่ยวกับแหลงที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใชประโยชนสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดเฉพาะในประเภทที่กําหนด การพิจารณาการจะไดใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชีจะตองนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เปนประเภทเดียวกันเทานั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไมรวมจํานวนที่ใชหักภาษีที่ เกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนวาการเปดเผยตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับสวนไดเสียที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวนการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
โดยสรุป 
 
ผูบริหารไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวแลว 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  

แตยังไมมีผลบังคับใช 
 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ใชแทนมาตรฐาน 
การบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้อางอิงหลักการวา รายไดจะรับรูเม่ือการควบคุมในสินคาหรือ
บริการไดโอนไปยังลูกคา ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดนํามาใชแทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทน
ที่ใชอยูเดิม 
 

การรับรูรายไดตองปฏิบัติตามหลักการสําคัญ 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

1) ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา 
2) ระบุแตละภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา 
3) กําหนดราคาของรายการในสัญญา 
4) ปนสวนราคาของรายการใหกับแตละภาระที่ตองปฏิบัติ และ 
5) รับรูรายไดขณะที่กิจการเสร็จส้ินการปฏิบัติตามแตละภาระที่ตองปฏิบัติ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  
แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับ

ลูกคา ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช (ตอ) 
 
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญจากวิธีปฏิบัติในปจจุบันไดแก 
 
• สินคาหรือบริการที่แตกตางกันแตนํามาขายรวมกัน จะตองรับรูรายการแยกกัน และการใหสวนลด

หรือการใหสวนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะตองถูกปนสวนไปยังแตละองคประกอบของแตละ
สินคาหรือบริการ 

• รายไดอาจจะตองถูกรับรูเร็วข้ึนกวาการรับรูรายไดภายใตมาตรฐานปจจุบัน หากส่ิงตอบแทนมีความ
ผันแปรดวยเหตุผลบางประการ (เชน เงินจูงใจ การใหสวนลดภายหลัง คาธรรมเนียมที่กําหนดจาก 
ผลการปฏิบัติงาน คาสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เปนตน) - จํานวนเงินข้ันตํ่าของส่ิงตอบแทนผันแปร
จะตองถูกรับรูรายไดหากไมไดมีความเส่ียงที่มีนัยสําคัญที่จะกลับรายการ 

• จุดที่รับรูรายไดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม : รายไดบางประเภทท่ีในปจจุบันรับรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ณ วันส้ินสุดสัญญาอาจจะตองเปลี่ยนเปนรับรูรายไดตลอดชวงอายุสัญญา หรือในกรณีตรงกันขาม 

• มีขอกําหนดใหมที่เฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจากการใหสิทธิ การรับประกัน คาธรรมเนียมเริ่มแรก 
ที่ไมสามารถเรียกคืนได และสัญญาฝากขาย 

• เนื่องจากเปนมาตรฐานฉบับใหมจึงมีการเปดเผยขอมูลที่เพิ่มมากข้ึน 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุงยอนหลังตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาดโดย 
มีขออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรูผลกระทบสะสมยอนหลัง กับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของรอบ
ระยะเวลารายงานที่เร่ิมตนใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 
 
ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใชเปนคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  

แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวของกับกลุมกิจการ กลุมกิจการไมไดนํามาถือปฏิบัติ
กอนวันบังคับใช 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 22 

เร่ือง รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและส่ิงตอบ
แทนจายลวงหนา 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 มีการอธิบายใหชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับ 
- การวัดมูลคาของรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด กิจการตองไมนําเง่ือนไขการ

ไดรับสิทธิ ซ่ึงอยูนอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลคายุติธรรมของการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสด ณ วันที่วัดมูลคา แตตองนํามาปรับปรุงจํานวนผลตอบแทนที่
รวมอยูในจํานวนที่วัดมูลคาของหนี้สินที่เกิดข้ึนจากรายการดังกลาว 

- เม่ือกิจการตองหักจํานวนภาระผูกพันภาษีเงินไดของพนักงานที่เกี่ยวของกับการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ และนําสงภาษีที่หักไวดังกลาวซ่ึงโดยปกติเปนเงินสด กิจการตองจัดประเภทรายการดังกลาว
เปนรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนวาไมมีลักษณะของการ
ชําระดวยยอดสุทธิ 

- การบัญชีสําหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่เปลี่ยนการจัดประเภทจาก
การจายชําระดวยเงินสดเปนการจายชําระดวยตราสารทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  

แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวของกับกลุมกิจการ กลุมกิจการไมไดนํามาถือปฏิบัติ
กอนวันบังคับใช (ตอ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดยใหทางเลือกแตไมไดบังคับให
บริษัทประกันภัยไดรับยกเวนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เปนการชั่วคราว และใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช) ที่จะออกโดยสภา 
วิชาชีพบัญชีฯ จนกวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ไดมีการอธิบายใหชัดเจนวากิจการรวมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต และ
กิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่สามารถเลือกวิธีการวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาดวย
วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยกิจการตองเลือกวิธีการนี้ในแตละบริษัทรวมหรือการรวมคา  
ณ วันที่รับรูรายการครั้งแรกของบริษัทรวมและการรวมคา 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไดมีการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยัง
บัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะทําไดก็ตอเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
การใชงานของอสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีหลักฐานสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงในการใชงานจะเกิดข้ึน 
เม่ืออสังหาริมทรัพยเขาเง่ือนไข หรือส้ินสุดการเขาเง่ือนไขของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การเปล่ียนแปลง
ในความต้ังใจเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะสนับสนุนวาเกิดการโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยนั้น 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ไดใหหลักเกณฑวาควรใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันใด
มาใชสําหรับการรับรูมูลคาเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย คาใชจายหรือรายไดที่เกี่ยวของกับการจายชําระหรือรับ
ชําระส่ิงตอบแทนลวงหนาที่เปนสกุลเงินตางประเทศ โดยกําหนดใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กิจการรับรู
สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน เชน เงินจายลวงหนา หรือหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน เชน รายไดรับลวงหนา ที่เกิดจาก
การจายหรือรับชําระส่ิงตอบแทนลวงหนานั้น กรณีที่มีการจายส่ิงตอบแทนลวงหนาหลายงวดใหใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดการรับรูสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินหรือหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินในแตละงวดของการ
จายส่ิงตอบแทนลวงหนา 
 

ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานเหลานี้มาใชเปนคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  
แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 

2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอน
วันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 16 

เร่ือง การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 19 

เร่ือง การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 

กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมดังกลาวขางตน จะนํามาใชแทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ือง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 เร่ือง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน 

   ที่คลายคลึงกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 เร่ือง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กําหนดหลักการเกี่ยวกับ 
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินเปนหนี้สินหรือสวนของเจาของ และการหักกลบสินทรัพยทางการเงิน
กับหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของ 
ผูออกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจัดเปนสินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึง 
การจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปนผล ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวของ และสถานการณที่ทําใหสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตองหักกลบกัน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  
แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 
2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอน
วันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน กําหนดใหกิจการ
ตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนัยสําคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ที่มีตอฐานะการเงินและผลการดําเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงที่เกิดข้ึนจาก
เคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการเปดรับระหวางรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดังกลาว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กลาวถึงการจัดประเภทรายการ  
การวัดมูลคา การตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การคํานวณการดอยคาของ
สินทรัพยทางการเงิน และการบัญชีปองกันความเส่ียง ดังตอไปนี้ 
 
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา 

- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบงออกเปน
สามประเภทไดแก ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยข้ึนอยูกับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้น 

- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุน ตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรูสินทรัพยทางการเงิน
ประเภทตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไมสามารถโอนไปเปน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ยกเวนหนี้สิน
ทางการเงินที่ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนเม่ือเขาเง่ือนไขที่กําหนด 

- ตราสารอนุพันธจัดประเภทและวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  
แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 
2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอน
วันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

 

- ขอกําหนดการดอยคากลาวถึงการบัญชีสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอ สินทรัพย
ทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย หรือสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่ 
วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเชา และสินทรัพยที่เกิด
จากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน โดยไมจําเปนตองรอใหเกิดเหตุการณ
ดานเครดิตข้ึนกอน กิจการตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน
เปนสามระดับ ในแตละระดับจะกําหนดวิธีการวัดคาเผื่อการดอยคาและการคํานวณวิธีดอกเบี้ยที่
แทจริงที่แตกตางกันไป โดยมีขอยกเวนสําหรับลูกหนี้การคาหรือสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาภายใต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ และ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา จะใชวิธีการอยางงาย (simplified approach) ในการพิจารณาคาเผื่อการดอยคา 

 

- การบัญชีปองกันความเส่ียงมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกิจการที่ใชเคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปดที่เกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ  
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการ
ดังกลาวมีเปาหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือที่ใชปองกันความเส่ียงภายใตการบัญชีปองกัน
ความเส่ียงเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหนวยงานตางประเทศ ใหความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการปองกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ โดยใหแนวทางในการระบุความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศที่เขาเง่ือนไข ใหแนวทางเกี่ยวกับเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงในการปองกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ วาสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุมกิจการมิใชเฉพาะเพียง
บริษัทใหญเทานั้น และใหแนวทางในการที่จะระบุมูลคาที่จะจัดประเภทรายการใหมจากสวนของเจาของ
ไปยังกําไรหรือขาดทุนสําหรับทั้งเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงและรายการที่มีการปองกันความเส่ียง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีการประกาศแลว  
แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 
 

2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอน
วันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน  
ใหขอกําหนดทางบัญชีสําหรับกรณีที่กิจการออกตราสารทุนใหแกเจาหนี้เพื่อชําระหนี้สินทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวน กิจการตองวัดมูลคาตราสารทุนที่ออกใหแกเจาหนี้ดวยมูลคายุติธรรม กิจการตอง 
ตัดรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางสวนเม่ือเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรือบางสวนของหนี้สิน 
ทางการเงิน) ที่ชําระและมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุมเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบับเหลานี้มาใชเปนคร้ังแรก 

 

2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษทัรวม และการรวมการงาน 
 

(1) บริษัทยอย 
 

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

กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซ้ือบริษัทยอย 
ประกอบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซ้ือโอนใหและหนี้สินที่กอข้ึนเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซ้ือ
และสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมกิจการ ส่ิงตอบแทนที่โอนใหรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 
หรือหนี้สินที่ผูซ้ือคาดวาจะตองจายชําระตามขอตกลง ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซ้ือจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน 
มูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูก 
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุน 
ที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษทัรวม และการรวมการงาน (ตอ) 

 
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ือตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซ้ือถืออยูในผูถูกซ้ือกอนหนา 
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการวัดมูลคาใหมนั้น 
ในกําไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายออกไปโดยกลุมกิจการ รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ การเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซ้ือซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซ่ึงจัดประเภทเปนสวนของเจาของตองไมมีการวัดมูลคาใหม  
และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของเจาของ 
 
สวนเกินของมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือ
ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซ้ือที่ผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจ ที่มากกวามูลคายุติธรรมสุทธิ  
ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา ตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาส่ิงตอบแทนที่โอนให มูลคา
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของ 
ผูถูกซ้ือที่ผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาเนื่องจากการ 
ซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน 
 
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกันในกลุมกิจการ ขาดทุน 
ที่ยังไมเกิดข้ึนจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการ
ดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ  
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

(2) รายการและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 
กลุมกิจการปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของเจาของของกลุมกิจการ 
สําหรับการซ้ือสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนที่จายใหและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สุทธิของหุนที่ซ้ือมาในบริษัทยอย และกําไรหรือขาดทุนจากการขายสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึก 
ในสวนของของเจาของ 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

116  
 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษทัรวมและการรวมการงาน (ตอ) 
 

(3) การจําหนายบริษทัยอย 
 
เม่ือกลุมกิจการสูญเสียการควบคุม ตองหยุดรวมบริษัทยอยในการจัดทํางบการเงินรวม สวนไดเสียในกิจการที่เหลืออยู
จะวัดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะ 
ถือเปนมูลคาตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของเงินลงทุน 
ที่เหลืออยูในรูปของบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนวากลุมกิจการมีการจําหนายสินทรัพยหรือหนี้สิน 
ที่เกี่ยวของนั้นออกไป 
 

(4) การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามา
รวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมเฉพาะสัดสวนที่เคยอยูภายใตการควบคุมเดียวกันตามมูลคาที่แสดง
อยูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญลําดับที่สูงสุดที่ตองจัดทํางบการเงินรวมกอนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยกลุมกิจการตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวม
ธุรกิจไดเกิดข้ึนต้ังแตวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบซ่ึงเปนไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
สําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 
ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหไป หนี้สินที่เกิดข้ึน
หรือรับมาและตราสารทุนที่ออกโดยผูซ้ือ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซ่ึงการควบคุม คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
ในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพจายที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาอื่นในการ
รวมธุรกิจ คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจายในการจัดเตรียมขอมูลใหแกผูถือหุน รับรูเปนตนทุนของ 
เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรูเปนคาใชจายทันทีในงบการเงินรวมในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 
 
สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของ
กิจการที่ถูกนํามารวม แสดงเปนรายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในสวนของ
เจาของ โดยกลุมกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยังกําไรสะสม) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษทัรวม (ตอ) 
 

(5) บริษัทรวม  
 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการที่ 
กลุมกิจการถือหุน ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม 
 

(6) การรวมการงาน 
 

เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา โดยข้ึนอยูกับสิทธิและ 
ภาระผูกพันตามสัญญาของผูเขารวมการงานนั้นมากกวาโครงสรางรูปแบบทางกฎหมายของการรวมการงาน  
 

การรวมคา 
 

การรวมการงานจัดประเภทเปนการรวมคาเม่ือกลุมกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานนั้น เงินลงทุน
ในการรวมคารับรูโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 

(7) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 

ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมกิจการรับรูเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา รวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน 
 

ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมและการรวมคานั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กิจการตอง 
จัดประเภทรายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของ 
ที่ลดลง กําไรและขาดทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมและการรวมคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคาที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไร
หรือขาดทุน และสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของ 
กลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคานั้น ซ่ึงรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคานั้น กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป 
เวนแตกลุมกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมและการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวมและการรวมคา 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษทัรวม (ตอ) 
 

(7) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
กลุมกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาเกิดการ
ดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้เกิดข้ึนกลุมกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวา 
จะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคาในกําไรหรือขาดทุน 
 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมกิจการกับบริษัทรวมและการรวมคาจะตัดบัญชีตามสัดสวนที่กลุมกิจการ
มีสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  
เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา บริษัทรวมและการรวมคาจะเปล่ียนนโยบาย
การบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ 
 

(8) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา จะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหัก 
คาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงส่ิงตอบแทนที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของส่ิงตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้ 
 

2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
(ก) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 

 
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมกิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ (ตอ) 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ 
จายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตรา
ตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินป ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรู
กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนดวย 
 

(ค) กลุมกิจการ 
 
การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมกิจการ (ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ 
เงินเฟอรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินไดถูกแปลงคาเปน
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินดังนี้ 
 
- สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของแตละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
-  รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย และ 
- ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
คาความนิยมและการปรับมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหนวยงานในตางประเทศถือเปนสินทรัพยและหนี้สินของ
หนวยงานในตางประเทศนั้นและแปลงคาดวยอัตราปด 

 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนบัจากวนัทีไ่ดมา 
และเงินเบิกเกินบัญชี  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.6 ลูกหนี้การคา 

 
ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 
 

2.7 สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของหนังสือและวัตถุดิบ - 
อาหารคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนของบรรจุภัณฑคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และราคาทุนของแผนซีดี
และดีวีดีคํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตนทุนของการซ้ือประกอบดวย ราคาซ้ือและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ 
ซ้ือสินคานั้น เชน คาอากรขาเขา และคาขนสง หักดวยสวนลดที่เกี่ยวของทั้งหมด สวนยอมใหหรือเงินที่ไดรับคืน มูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวย คาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป 
รวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมกิจการบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือมคุณภาพเทาที่จําเปน 
 

2.8  รายการโทรทัศน ภาพยนตร และคอนเสิรตระหวางผลิต 
 
รายการโทรทัศนระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทํารายการโทรทัศนที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเปน
ตนทุนการใหบริการเม่ือไดโอนสิทธิและสงมอบ หรือเม่ือไดออกอากาศ ตนทุนการผลิตรายการโทรทัศนประกอบดวย
คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตและถายทํารายการโทรทัศน และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
ภาพยนตรระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทําภาพยนตรที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเปนตนทุน 
การใชบริการเมื่อมีการจําหนายหรือจัดฉายภาพยนตร ตนทุนการผลิตภาพยนตรประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการผลิตและถายทําภาพยนตร และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
คอนเสิรตระหวางผลิตแสดงถึงตนทุนของการผลิตคอนเสิรตที่อยูระหวางการผลิตและจะรับรูเเปนตนทุนการใหบริการ 
เม่ือไดจัดแสดงคอนเสิรต ตนทุนการผลิตคอนเสิรตประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตคอนเสิรต 
และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
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 เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในชวงเวลาส้ันและแสดง

รวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน 
(2) เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนและมีความสามารถถือไว 

จนครบกําหนด 
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคลองหรือเม่ืออัตราดอกเบี้ย

เปลี่ยนแปลง  
(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรูมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมา 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพื่อคารับรูในกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู 
ในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  
หักดวยคาเผื่อการดอยคา 
 

เงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคา 
 

กลุมกิจการจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของ 
มูลคาเกิดข้ึน หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจาก 
คาเผื่อการลดลงของมูลคารวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

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, 5, และ 6 ป 
คอมพิวเตอร 3 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 
ใหเหมาะสม 
 
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ทันที  
 
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไร
หรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.11 คาความนิยม 
 

คาความนิยมคือส่ิงตอบแทนที่โอนใหที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของกลุมกิจการในสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได 
และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของบริษัทยอย ณ วันที่ไดมาซ่ึงบริษัทยอยนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงบริษัทยอย  
หมายเหตุ 2.3 (1) จะแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอยคา
ของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยที่หนวยนั้น
อาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซ่ึงคาดวาจะไดรับประโยชนจากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุ
สวนงานดําเนินงานได 
 

2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

2.12.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซ้ือมาจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค และจะถูกตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
 

2.12.2 สัญญาท่ีทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาท่ีเก่ียวของ 
 

สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของที่ไดมาจากการรวมธุรกิจจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม  
ณ วันรวมธุรกิจ สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของมีอายุการใหประโยชนที่ทราบได
แนนอนและวัดมูลคาที่ราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุที่คาดวา
จะใหประโยชนของความสัมพันธกับลูกคา 
 

2.12.3 เครื่องหมายการคา 
 

เคร่ืองหมายการคาที่ไดมาจากการรวมกิจการ จะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการคามีอายุ
การใหประโยชนที่ทราบไดแนนอนและแสดงราคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม วิธีตัดจําหนายจะใชวิธี
เสนตรง เพื่อปนสวนตนทุนของเคร่ืองหมายการคาตามอายุประมาณการใหประโยชนภายใน 30 ป 
 

2.12.4 ลิขสิทธ์ิ 
 

รายจายเพื่อใหไดรับลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต ถูกบันทึกเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุ
การใหประโยชน 9.4 ป ถึง 15 ป 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.13 การดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด (เชน คาความนิยม) ซ่ึงไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปน
ประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคา 
ตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวา
มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจาก
การใช  สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา 
สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซ่ึงรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูก
ประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14 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 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.15 เงินกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึนเงินกูยืมวัดมูลคา 
ในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางเงินที่ไดรับ (หักดวยตนทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม  
 

คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูในกรณีที่มีความเปนไปไดที่จะใชวงเงินกู
บางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานที่มีความเปนไปได 
ที่จะใชวงเงินบางสวนหรือทั้งหมดคาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการใหบริการสภาพคลองและ 
จะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ 
 

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลา
ไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.16 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของ 
ผูถือหุนตามลําดับ 
 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวา 
จะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศท่ีบริษัทยอย และบริษัทรวมของกลุมกิจการไดดําเนินงาน
และเกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ 
ที่การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติข้ึนอยูกับการตีความ และจะต้ังประมาณการคาใชจายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวา
จะตองจายชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เม่ือเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน 
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน  
 

อยางไรก็ตามกลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเร่ิมแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการ
หนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและ
กําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  
ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษี
ดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
ไดมีการจายชําระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.16 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลตางชั่วคราวน้ันมาใชประโยชน กลุมกิจการไดต้ังภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่ตองเสียภาษีเวนแตกลุมกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดข้ึนไดภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ 
ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน 
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซ่ึงต้ังใจจะ 
จายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 
 

2.17 ผลประโยชนพนักงาน 
 
2.17.1 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 
กลุมกิจการไดจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุมกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน 
 
2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 

 
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจายเงินสมทบใหกองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริษัทไมมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่มเม่ือไดจายเงินสมทบไปแลว  
ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายใหพนักงานทั้งหมดสําหรับการใหบริการจากพนักงาน 
ทั้งในอดีตและปจจุบัน บริษัทจะจายสมทบใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอกตามเกณฑและขอกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 
จะถูกรับรูเปนคาใชจายผลประโยชนพนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูก
รับรูเปนสินทรัพยจนกวาจะมีการไดรับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกําหนดจาย 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.17 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

 
2.17.1 ผลประโยชนหลังออกจากงาน (ตอ) 

 
2.17.1.2 ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 

 
สําหรับโครงการผลประโยชนคือโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุที่ไมใชโครงการสมทบเงิน  
ซ่ึงจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเม่ือเกษียณอายุ โดยสวนใหญจะข้ึนอยูกับ 
หลายปจจัย เชน อายุ จํานวนปที่ใหบริการ และคาตอบแทน 
 
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบัน
ของภาระผูกพัน ณ วันที่ ส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ  
ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระทุกป ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
ซ่ึงมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต  
โดยใช อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพัน 
และวันครบกําหนดของหุนกูใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเม่ือ
เกษียณอายุ 
 
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมที่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดข้ึนและ 
ไดรวมอยูในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 
 
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 
 

2.17.2 ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 
 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะจายเมื่อบริษัทยกเลิกการจางงานกอนวันเกษียณตามปกติ หรือเสนอท่ีจะใหผลประโยชน
เม่ือเลิกจาง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานดวยความสมัครใจของพนักงาน บริษัทจะรับรูผลประโยชนเม่ือเลิกจาง
เฉพาะเม่ือวันใดวันหนึ่งเกิดข้ึนกอน 1) เม่ือบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอใหผลประโยชน และ 2) เม่ือกิจการรับรู
ตนทุนสําหรับการปรับโครงสรางที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 และเกี่ยวของกับการจายชําระ
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง ในสวนของการเสนอที่จะใหผลประโยชนเม่ือเลิกจางดวยความสมัครใจนั้นจะคํานวณจาก
จํานวนพนักงานที่คาดวาจะยอมรับขอเสนอ ผลประประโยชนที่มีกําหนดชําระเกินกวา 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานตองคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.18 ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณสําหรับการฟองรองตามกฏหมายจะรับรูก็ตอเม่ือ กลุมกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือ 
ตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
จะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการหนี้สิน 
จะไมรับรูสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ กลุมกิจการกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจาย
ชําระภาระผูกพันเหลานั้น โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความเปนไปได
คอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า   
 
กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระ 
ภาระผูกพัน โดยใชอัตรากอนภาษีซ่ึงสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มข้ึนของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา จะรับรู
เปนดอกเบี้ยจาย 
 

2.19 ทุนเรือนหุน 
 
หุนสามัญที่สามารถกําหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ 
 
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของกับการออกหุนใหมหรือการออกสิทธิในการซ้ือหุนซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในสวนของ
เจาของโดยนําไปหักจากส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากการออกตราสารทุนดังกลาว 
 

2.20 การรับรูรายได 
 
รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุมกิจการ 
รายไดจะแสดงดวยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและสวนลด โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ 
ความเปนเจาของสินคา รายไดคาโฆษณาและคาเลาเรียนรับรูเม่ือไดใหบริการแกลูกคา  
 
รายไดดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.21 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน 
การดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวาคือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ทําการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ 
 

2.22  สินทรัพยไมหมุนเวียน(หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย)ที่ถือไวเพ่ือขาย 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จําหนาย) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเม่ือมูลคาตามบัญชี 
ที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย และการขายนั้นตองมีความเปนไปไดสูงมาก สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม
สินทรัพยที่จําหนาย) นั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 
กลุมกิจการมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงไดแก การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารของบริษัท โดยมุงเนนความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทใหเหลือนอยที่สุด 
เทาที่เปนไปได 
 
การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารเงินสวนกลาง (สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการ) เปนไปตามนโยบายที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเส่ียง 
ทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมกิจการ คณะกรรมการจัดการ 
ความเส่ียงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเส่ียงและนโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรรวมถึง
นโยบายสําหรับความเส่ียงที่เฉพาะเจาะจง เชน ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
ความเส่ียงการใหสินเชื่อ การใชตราสารทั้งที่เปนอนุพันธทางการเงินและไมใชอนุพันธทางการเงินและการลงทุนโดยใช
สภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเส่ียง 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ) 
 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 
 
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 
 

3.1.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
ความสามารถในการหาแหลงเงินลงทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูยืมที่ไดมีการ 
ตกลงไวแลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมกิจการไดต้ังเปาหมายวาจะใชความยืดหยุนในการระดม 
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหเพียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เปนฐาน
ของบริษัทมีพลวัตเปล่ียนแปลงได 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ) 
 

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม 
 
ตารางตอไปน้ีแสดงสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ดูหมายเหตุ 8 สําหรับการเปดเผยขอมูลของ
หลักทรัพยเพื่อคาที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
 
 ขอมูลระดับ 1 ไดแก ราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน 

อยางเดียวกัน  
 ขอมูลระดับ 2 ไดแก ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได

โดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 
 ขอมูลระดับ 3 ไดแก ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซ่ึงไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ 

ไมสามารถสังเกตได) 
 
ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 

ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย 
สินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูมูลคายุตธิรรม     
   ผานงบกําไรขาดทุน     
   หลักทรัพยเพื่อคา 2,712,307 - - 2,712,307 
 
ไมมีรายการโอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ)  
 

3.2 การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ) 
 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดับ 1 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง อางอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วันที่ใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซ้ือขายที่ใชสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่ถือโดยกลุมกิจการไดแก ราคาเสนอซ้ือ
ปจจุบันที่อางอิงจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เคร่ืองมือทางการเงินนี้รวมอยูในระดับ 1 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดับ 2 
 

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

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินในระดับ 3 
 

ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตไดในตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู
ในระดับ 3 
 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลคาที่ใชในการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดังตอไปนี้ : 
 

 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตัวแทนสําหรับเคร่ืองมือที่คลายคลึงกัน ;  
 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอางอิงจากเสนอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได ; 
 มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากําหนดโดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลคาที่ไดกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน ; 
 เทคนิคอื่น เชนการวิเคราะหการคิดลดกระแสเงินสด ใชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ที่เหลือ  
 

มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินอันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
เงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก 
มีระยะส้ัน หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 
 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และขอสมมติฐาน 
 

กลุมกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บัญชีอาจไมตรงกับผลที่เกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานที่มีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญที่
อาจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี ้  
 

(ก) คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 
 

กลุมกิจการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  
ซ่ึงคํานวณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นอยูในสภาพพรอมขาย 
การคํานวณดังกลาวตองอาศัยการประมาณของผูบริหาร โดยพิจารณาจากขอมูลในอดีต ประสบการณของผูบริหาร 
ในธุรกิจ และแนวโนมของตลาด 
 

(ข) ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญข้ึนอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  
โดยมีขอสมมติฐานหลายตัว รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานเหลานี้จะ
สงผลกระทบตอมูลคาของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ 
 

กลุมกิจการไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซ่ึงไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคา
ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลด 
ที่เหมาะสมกลุมกิจการพิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน 
ที่ตองจายชําระผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชําระภาระผูกพัน
บําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวของ 
 

ขอสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมูลเพิ่มเติม
เปดเผยในหมายเหตุ 21 
 

(ค) ประมาณการการดอยคาของคาความนิยม 
 

กลุมกิจการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.11 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการ
ประมาณการ ในการประเมินผลประกอบการและการประมาณอัตราคิดลด ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 15 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ) 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต
และปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน (ตอ) 
 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และขอสมมติฐาน (ตอ) 
 

(ง) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 
 

กลุมกิจการประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูของบริษัทยอยโดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของ 
กลุมบริษัทยอย การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการของผูบริหาร การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาที่จะไดรับคืน 

 

(จ) สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
 

กลุมกิจการประเมินกําไรทางภาษี สําหรับนํามาใชพิจารณาการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซ่ึงจะรับรูในกรณี
ที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใช
ประโยชน การประเมินกําไรทางภาษีดังกลาวตองอาศัยการประมาณของผูบริหาร โดยพิจารณาจากขอมูลในอดีต 
ประสบการณของผูบริหารในธุรกิจ และแนวโนมของตลาด 

 

4.2 การใชดุลยพินิจท่ีสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
 

(ก) การรวมงบการเงินของกิจการที่กลุมกิจการถือหุนนอยกวารอยละ 50 ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

ผูบริหารไดพิจารณาแลววากลุมกิจการมีอํานาจควบคุมทางพฤตินัย (de facto control) เหนือบริษัท อินเด็กซ  
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ถึงแมวาจะถือหุนนอยกวารอยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียง กลุมกิจการเปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด โดยมีสวนไดเสียในสวนของเจาของรอยละ 45 นอกจากนี้กลุมกิจการมีสิทธิ
ในการออกเสียงสวนมากในคณะกรรมการบริหาร ไมมีขอมูลในอดีตที่ปรากฎวาผูถือหุนรายอื่นไดรวมกลุม 
เพื่อใชสิทธิในการออกเสียงรวมกัน 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
 

ผูบริหารไดประเมินระดับของความมีอิทธิพลที่กลุมกิจการมีใน บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) และได
ตัดสินวากลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญถึงแมวามีการถือหุนนอยกวารอยละ 20 เนื่องจากมีตัวแทน 
ในคณะกรรมการบริษัท และตามเง่ือนไขของสัญญา จึงเปนผลใหจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

5 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของกลุมกิจการนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
กลุมกิจการ เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
หรือการออกหุนใหมเพื่อลดภาระหนี้  
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6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ 
 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 สถาบัน  ธุรกิจบนัเทงิและ  
 สอนภาษา ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากสวนงานธุรกิจ 529,778,795 593,519,683 1,332,167,283 2,455,465,761 

รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (675,069) - - (675,069) 

รวมรายได 529,103,726 593,519,683 1,332,167,283 2,454,790,692 

     
ผลการดาํเนินงานตามสวนงาน (51,957,679) (18,375,557) 230,787,099 160,453,863 
รายไดอืน่    50,721,994 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได    (66,828,230) 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (27,739,664) (43,805,749) (130,298,203) (201,843,616) 
ตนทุนทางการเงนิ    (52,199,444) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

   และการรวมคา    16,743,832 

ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได    (92,951,601) 

คาใชจายภาษีเงินได    (6,574,851) 

ขาดทุนสุทธิ    (99,526,452) 

     
สินคาคงเหลือ 856,465 17,174,817 9,107,250 27,138,532 
สินทรัพยถาวร 43,030,984 91,153,568 571,262,446 705,446,998 
สินทรัพยไมมีตัวตน 38,994,864 137,902,464 65,540,956 242,438,284 
เงินลงทุนในบริษทัรวม    478,922,684 
เงินลงทุนในการรวมคา    760,812 
คาความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน    893,265,036 

สินทรัพยทั้งส้ินในงบการเงินรวม    3,271,140,309 
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6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ (ตอ) 
 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 สถาบัน  ธุรกิจบนัเทงิและ  
 สอนภาษา ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากสวนงานธุรกิจ 398,803,159 627,205,814 1,383,291,860 2,409,300,833 

รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ - - (2,130,703) (2,130,703) 

รวมรายได 398,803,159 627,205,814 1,381,161,157 2,407,170,130 
     

ผลการดาํเนินงานตามสวนงาน (119,743,958) (17,638,309) 148,627,161 11,244,894 
รายไดอืน่    27,443,941 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได    (82,600,635) 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (30,123,980) (38,429,092) (126,911,331) (195,464,403) 
ตนทุนทางการเงนิ    (55,893,002) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

   และการรวมคา    59,314,606 

ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได    (235,954,599) 

คาใชจายภาษีเงินได    (17,188,432) 

ขาดทุนสุทธิ    (253,143,031) 
     

สินคาคงเหลือ 338,171 21,120,323 9,259,685 30,718,179 
สินทรัพยถาวร 38,391,966 116,691,937 459,478,398 614,562,301 
สินทรัพยไมมีตัวตน 30,690,882 143,694,948 69,209,498 243,595,328 
เงินลงทุนในบริษทัรวม    463,179,161 
เงินลงทุนในการรวมคา    18,106,042 
คาความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน    912,803,141 

สินทรัพยทั้งส้ินในงบการเงินรวม    3,206,132,115 

 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยของสวนงานประกอบดวยอุปกรณ สินคาคงเหลือ  
ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน  
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 177,635,942 202,259,133 163,334 15,848,482 

เงินฝากธนาคารระยะส้ัน 1,538,222 1,419,322 - - 

 179,174,164 203,678,455 163,334 15,848,482 

 
เงินฝากธนาคารระยะส้ันมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่ประมาณรอยละ 0.20 (พ.ศ. 2560 : รอยละ 0.14)  
 
เงินฝากธนาคารระยะส้ันจํานวน 347,247 บาท จะครบกําหนดในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และจํานวน 1,190,975 บาท ไมระบุ
วันจายชําระคืน 
 

8 เงินลงทุนระยะสั้น 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนระยะส้ันประกอบดวย      
1. หลักทรัพยเพือ่คา 8,671,556 2,712,307 8,671,556 3,539,476 

2. หลักทรัพยทีถ่อืไวจนครบกาํหนดภายใน 1 ป 3,000,000 - 18,000,000 - 

รวม 11,671,556 2,712,307 26,671,556 3,539,476 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคา (5,959,249) - (5,132,080) - 

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 5,712,307 2,712,307 21,539,476 3,539,476 
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8 เงินลงทุนระยะสั้น (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนระยะส้ันประกอบดวย     
   หลักทรัพยเพื่อคา 8,671,556 2,712,307 8,671,556 3,539,476 

หัก  คาเผื่อการปรับมูลคา (5,959,249) - (5,132,080) - 

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 2,712,307 2,712,307 3,539,476 3,539,476 

 
หลักทรัพยที่ถือไวจนครบกําหนดไดแกต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 
ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเพื่อคามีความเคลื่อนไหวดังนี ้
 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 3,539,476 

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม (827,169) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 2,712,307 
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9 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น 214,855,918 207,583,604 - - 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

   (หมายเหตุ 32.3) 9,369,451 40,276,659 - - 

รวม 224,225,369 247,860,263 - - 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,922,322) (41,633,423) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 205,303,047 206,226,840 - - 
คาใชจายจายลวงหนา 30,481,650 28,488,896 132,963 160,331 
ดอกเบี้ยคางรับ 21,522 77,071 80,843,625 38,983,798 
ลูกหนี้อื่น 12,659,550 9,235,668 - 38,923 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน      
   (หมายเหตุ 32.3)  - - 100,022,669 48,178,644 
รายไดคางรับ 123,547,005 110,097,348 - - 

เงินทดรองจาย  6,555,558 13,496,809 8,550 962,000 

 378,568,332 367,622,632 181,007,807 88,323,696 

 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 126,480,280 163,418,759 - - 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 63,287,054 15,990,577 - - 
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 6,098,192 12,837,750 - - 
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 5,466,187 18,335,402 - - 

เกินกวา 12 เดือน 22,893,656 37,277,775 - - 

รวมลูกหนี้การคา 224,225,369 247,860,263 - - 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,922,322) (41,633,423) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 205,303,047 206,226,840 - - 
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10 สินคาคงเหลือ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรรจุภัณฑ 9,107,250 9,259,684 - - 
แผนวีซีดแีละดีวดี ี 54,323 54,907 54,323 54,907 
หนังสือ 2,563,294 2,097,894 - - 
วัตถุดบิ - อาหาร 20,274,951 24,220,456 - - 

หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย (4,861,286) (4,914,762) (54,323) (54,907) 

 27,138,532 30,718,179 - - 
 

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจํานวน 206,920,254 บาท และ 1,133 บาท (พ.ศ. 2560 : 
241,677,437 บาท และ 1,229 บาท) สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 
 

11 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเลาเรียนรอธนาคารนําฝากเงิน 10,881,682 5,921,796 - - 
ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนดชาํระ 21,997,789 20,981,234 236,675 253,960 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 21,546,870 41,365,763 6,022,282 5,746,744 

อื่นๆ 7,630,366 15,296,343 2,500 77,400 

 62,056,707 83,565,136 6,261,457 6,078,104 
 

12 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 3,900,000 5,350,000 
 

เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไดประกาศความต้ังใจท่ีจะขายอาคารชุดแหงหนึ่ง โดยไดเร่ิมดําเนินการตามแผน 
เพื่อหาผูซ้ือและเพื่อทําตามแผนใหสมบูรณ โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2562  
 

ในระหวางป พ.ศ. 2561 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายไดถูกปรับมูลคาลดลงใหเปนมูลคายุติธรรมหักคาใชจายในการขายจํานวน  
1.45 ลานบาท ซ่ึงเปนการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนไมประจําซ่ึงวัดมูลคาโดยการใชขอมูลที่สามารถสังเกตได ไดแกราคาที่มีการ
ซ้ือขายลาสุดของสินทรัพยที่คลายคลึงกัน จึงจัดอยูในขอมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 463,179,161 213,671,955 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม (1,009,139) - 
สวนแบงกําไร 17,182,396 - 

สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (429,734) - 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 478,922,684 213,671,955 
 

รายการขางลางนี้แสดงรายชื่อบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการตามความเห็นของ
กรรมการ บริษัทรวมดังกลาวมีทุนเรือนหุนทั้งหมดเปนหุนสามัญ ซ่ึงกลุมกิจการไดถือหุนทางตรง ประเทศท่ีจดทะเบียน
จัดตั้งเปนแหงเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ 
 

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทรวม ในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

    สัดสวนของสวนไดเสีย (รอยละ)  
  ลักษณะ ประเทศที ่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

บริษัทรวม ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีการวัดมูลคา 
       

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี  ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน ถือหุนโดยตรง ไทย 10.00 10.00 วิธีสวนไดเสีย 
   จํากัด (มหาชน)    แสงอาทิตยเพื่อจําหนายให      
    ภาครัฐและเอกชน      
       
บริษัทรวมภายใตบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
       

บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด อยูระหวางการชําระบัญชี ถือหุนทางออม ไทย 22.73 50.00 วิธีสวนไดเสีย 
บริษัท แฮปปโอ จํากัด 
 

ใหบริการออกแบบ และ 
   ผลิตส่ือ Application ถือหุนทางออม ไทย 33.00 33.00 วิธีสวนไดเสีย 

บริษัท ทาวน แบรนดดิ้ง จํากัด จัดทําโฆษณา ถือหุนทางออม ไทย 20.00 20.00 วิธีสวนไดเสีย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจํานวน 396.84 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 894.21 ลานบาท) 
และมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมกิจการ มีจํานวน 477.04 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 461.86 ลานบาท) 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด บริษัท แฮปปโอ จํากัด และบริษัท ทาวน แบรนดดิ้ง จํากัด เปนบริษัทจํากัดและ หุนของบริษัท
ดังกลาวไมมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุนของบริษัท ไทยโซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) จํานวน 190.79 ลานหุน (พ.ศ. 2560 : 
จํานวน 175.09 ลานหุน) ไดนําไปเปนหลักประกันเงินกูยืมและวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 19) 
 
เม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวมของกิจการไดมีมติอนุมัติ
การจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2560 ในอัตราหุนละ 0.00556 บาท และหุนปนผลในอัตรา 20 หุนเดิม : 
1 หุนปนผล ซ่ึงบริษัทไดรับเงินสดจํานวน 1.01 ลานบาท และหุนปนผลจํานวน 9.09 ลานหุน ภายหลังการรับหุนปนผล
ดังกลาว สัดสวนการถือหุนของบริษัทใน บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ไมไดเปลี่ยนแปลง 
 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท แม็กซ ครีเอทีฟ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของกลุมกิจการ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
5,000,000 บาท เปน 11,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มจํานวน 60,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาทตอหุน  
โดยบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท มิไดลงทุนในหุนทุนที่ออกใหม ภายหลัง
การเพิ่มทุนดังกลาว สวนไดเสียของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ลดลง จากรอยละ 50 เปนรอยละ 22.73 
 
กลุมกิจการไมมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัทรวม 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทรวม 
 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ ไดแก บริษัท ไทยโซลาร 
เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ขอมูลที่เปดเผยเปนจํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม (ซ่ึงไมใชเพียงแคสวนแบง
ของกลุมกิจการในบริษัทรวมดังกลาว) ซ่ึงไดปรับปรุงดวยรายการปรับปรุงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย 
รวมถึงการปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกตางของนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการและบริษัทรวม 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแลว) 

 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 561,020,761 424,752,306 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (ไมรวมเงินสด) 901,139,681 474,825,200 

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 1,462,160,442 899,577,506 
   

สินทรัพยไมหมุนเวียน 13,235,745,847 11,318,865,535 

รวมสินทรัพย 14,697,906,289 12,218,443,041 
   

หนี้สินหมุนเวียน   
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไมรวมเจาหนี้การคา) 2,587,185,618 2,292,758,098 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจาหนี้การคา) 295,280,188 284,466,255 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 2,882,465,806 2,577,224,353 
   

หนี้สินไมหมุนเวียน   
หนี้สินทางการเงิน 6,879,679,552 4,851,874,176 

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 21,139,625 8,602,335 

หนี้สินไมหมุนเวยีนรวม 6,900,819,177 4,860,476,511 

รวมหนี้สิน 9,783,284,983 7,437,700,864 
   

สินทรัพยสุทธิ 4,914,621,306 4,780,742,177 

หัก  สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  144,233,867 162,151,409 

สินทรัพยสุทธิของบริษัทใหญ 4,770,387,439 4,618,590,768 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแลว)  

 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได 561,368,080 229,003,651 
ตนทุนขายและใหบริการ (435,172,853) (177,237,832) 
ดอกเบี้ยรับ 23,090,909 18,911,219 
คาใชจายดอกเบี้ย (123,240,033) (112,497,729) 
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง 266,644,730 416,843,713 
คาใชจายภาษีเงินได (83,576,890) (2,985,333) 
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง 183,067,840 413,858,380 

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (4,177,322) (160,111,866) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 178,890,518 253,746,514 
   

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 1,009,139 19,992,500 
 

การกระทบยอดรายการขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม 
 

 บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,618,590,768 4,562,575,151 
หุนปนผล 90,749,580 - 
เงินปนผล (100,840,969) (199,648,062) 
กําไรในระหวางงวด 166,185,396 415,775,545 
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่   

   ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน (4,297,336) (160,111,866) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันส้ินป 4,770,387,439 4,618,590,768 

สวนไดเสียในบริษัทรวม รอยละ 10 รอยละ 10 

มูลคาตามบัญชี 477,038,744 461,859,077 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
บริษัทรวมที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ 
 
นอกเหนือจากสวนไดเสียในบริษัทรวมดังกลาวขางตน กลุมกิจการยังมีสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ
อีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไดบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
  

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละราย   

   ไมมีสาระสําคัญ 1,883,940 1,320,084 

จํานวนรวมของสวนแบงในบริษทัรวม ;   
   กําไรจากการดําเนินงานตอเนือ่ง 563,856 3,545,117 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 563,856 3,545,117 

 
13.2 เงินลงทุนในการรวมคา  

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 18,106,042 
สวนแบงขาดทุน (438,564) 

เงินรับจากสวนแบงกําไรจากการรวมคา (16,906,666) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 760,812 

 
เม่ือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 และการรวมคาอินเด็กซ ดี 63 ซ่ึงเปนกิจการรวมคาของ 
กลุมกิจการไดมีมติอนุมัติการจายสวนแบงกําไรใหแกผูถือหุน กลุมกิจการไดรับเงินสวนแบงกําไรเปนจํานวน 12 ลานบาท 
และ 1.26 ลานบาท ตามลําดับ 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 

13.2 เงินลงทุนในการรวมคา  
 

เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 ซ่ึงเปนการรวมคาของกลุมกิจการ ไดอนุมัติการจายเงิน
สวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 ใหแกผูถือหุน กลุมกิจการไดรับเงินสวนแบงกําไรเปนจํานวน  
1.97 ลานบาท 
 

เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การรวมคา อินเด็กซ ซิต้ี นีออน ซ่ึงเปนการรวมคาของกลุมกิจการ ไดอนุมัติการจายเงิน
สวนแบงกําไรใหแกผูถือหุน กลุมกิจการไดรับเงินสวนแบงกําไรเปนจํานวน 1.07 ลานบาท 
 

เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การรวมคา อินเด็กซ ดี 63 ซ่ึงเปนการรวมคาของกลุมกิจการ ไดอนุมัติการจายเงิน 
สวนแบงกําไรจากผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2560 ใหแกผูถือหุน กลุมกิจการไดรับเงินสวนแบงกําไรเปนจํานวน 607,500 บาท 
 

การเลิกกิจการการรวมคา 
 

อินเด็กซ ซติี้ นีออน  
 

การรวมคา อินเด็กซ ซิต้ี นีออน ซ่ึงเปนการรวมคาของกลุมกิจการ ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่  
16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 การชําระบัญชีดังกลาวเสร็จส้ินในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

รายการดานลางแสดงรายชื่อการรวมคา การรวมคามีทุนเรือนหุนทั้งหมดเปนหุนสามัญ ซ่ึงกลุมกิจการไดถือหุนทางตรง 
ประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังเปนแหงเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ  
 

ลักษณะของเงินลงทุนในการรวมคา ในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

    สัดสวนของสวนไดเสีย (รอยละ)  
  ลักษณะ ประเทศท่ี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีการวัดมูลคา 
       

การรวมคาภายใตบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
การรวมคา ไอดีทู ออกแบบกอสรางและบริหาร

จัดการอาคารนิทรรศการไทย 
ถือหุนทางออม ไทย 67.00 67.00 วิธีสวนไดเสีย 

การรวมคา อินเด็กซ ซิต้ี นีออน  ชําระบัญชีเสร็จส้ิน ถือหุนทางออม ไทย - 50.00 วิธีสวนไดเสีย 
การรวมคา อินเด็กซ ดี 63  ออกแบบ จัดทําและบริหารจัดการ 

อาคารแสดงนิทรรศการในงาน 
CP-MEIJI VISITOR CENTER 

ถือหุนทางออม ไทย 63.00 63.00 วิธีสวนไดเสีย 

การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103  ออกแบบ จัดทําและบริหารจัดการ 
อาคาร แสดงนิทรรศการในงาน  
Astana International 

ถือหุนทางออม ไทย 90.00 90.00 วิธีสวนไดเสีย 

การรวมคา อินเด็กซ เอ-7 ออกแบบงานโครงการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑทหารเรือแหงใหม 

ถือหุนทางออม ไทย 45.00 45.00 วิธีสวนไดเสีย 

 

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

 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับการรวมคา 
 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับการรวมคาที่มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ ไดแก การรวมคา อินเด็กซ 
ดีไซน 103 ขอมูลที่เปดเผยเปนจํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินของการรวมคา (ซ่ึงไมใชเพียงแคสวนแบงของกลุมกิจการ 
ในการรวมคาดังกลาว) ซ่ึงไดปรับปรุงดวยรายการปรับปรุงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย รวมถึงการปรับปรุง
มูลคายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกตางของนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการและการรวมคา 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 

 การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 151,642 12,886,499 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (ไมรวมเงินสด) - 28,185,694 

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 151,642 41,072,193 
   

สินทรัพยไมหมุนเวียน - 12,858 

 151,642 41,085,051 

   
หนี้สินหมุนเวียน   
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจาหนี้การคา) 10,000 24,818,511 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 10,000 24,818,511 
   

สินทรัพยสุทธิ 141,642 16,266,540 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา (ตอ) 
 

13.2 เงินลงทุนในการรวมคา (ตอ) 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับการรวมคา (ตอ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 

 การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได - 232,132,710 
ดอกเบี้ยรับ 1,794 57,875 
คาใชจายดอกเบี้ย (320) (307,505) 
   

(ขาดทนุ) กําไรจากการดําเนนิงานตอเนื่อง (524,898) 18,472,108 
คาใชจายภาษีเงินได - (3,691,635) 
   

(ขาดทนุ) กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานตอเนือ่ง (524,898) 14,780,473 
   

(ขาดทนุ) กําไรเบด็เสร็จรวม (524,898) 14,780,473 

เงินรับจากสวนแบงกําไรจากการรวมคา (13,973,346) - 
 

การกระทบยอดรายการขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในการรวมคา 
 

 การรวมคา อินเด็กซ ดีไซน 103 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป บาท บาท 
   

สินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 16,266,540 1,486,067 
(ขาดทนุ) กําไรในระหวางงวด (524,898) 14,780,473 
สวนแบงกําไรจาย (15,600,000) - 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันส้ินป 141,642 16,266,540 
   

สวนไดเสียในการรวมคา รอยละ 90 รอยละ 90 
คาความนิยม - - 

มูลคาตามบัญชี 127,478 14,639,886 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.2 เงินลงทุนในการรวมคา (ตอ) 
 

การรวมคาท่ีแตละรายไมมีสาระสําคัญ 
 

นอกเหนือจากสวนไดสวนเสียในการรวมคาดังกลาวขางตน กลุมกิจการยังมีสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละรายไมมี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไดบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
  

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละราย   

   ไมมีสาระสําคัญซ่ึงกิจการบันทกึบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 633,334 3,466,156 

จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;   

   กําไรจากการดําเนินงานตอเนือ่ง 33,844 889,510 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 33,844 889,510 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 430,000,000 

ขายเงินลงทุนระหวางป (43,000,000) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 387,000,000 
 

การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
 

เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทจําหนายเงินลงทุนบางสวน ในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 8.60 ลานหุนใหกับคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน และคุณเกรียงกานต กาญจนะโภคิน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 47 ลานบาท 
โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว รวมอยูใน “รายไดอื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เปนจํานวน 4 ลานบาท 
และกําไรจํานวน 6.31 ลานบาท รับรูเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม การจําหนาย
เงินลงทุนดังกลาวสงผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของกลุมกิจการในบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ จํากัด (มหาชน)  
ลดลง จากรอยละ 50 เปนรอยละ 45 อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีอํานาจควบคุมเหนือบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
ดังนั้น จึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

การลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอย 
 

บริษัท ไอ ซี วี จํากัด 
 

เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการ  
ไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไอ ซี วี จํากัด จากบริษัทยอยแหงหนึ่งของกลุมกิจการ เปนจํานวน 495 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนจํานวนเงิน 49,500 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทากับ 1,664,190 บาท และทําใหสวนของ
เจาของของบริษัทใหญเพิ่มเปนจํานวน 1.48 ลานบาท ซ่ึงรับรูเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ภายหลังการซ้ือหุนดังกลาวสัดสวนการลงทุนของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในบริษัท 
ไอ ซี วี จํากัด เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 99 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้ 
        สัดสวนของ 
        หุนสามัญท่ีถือโดย 
        สวนไดเสียท่ีไมมี 
 สถานท่ีหลักในการ   สัดสวนของหุนสามัญ สัดสวนของหุนสามัญ อํานาจควบคุม 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษัทใหญ ท่ีถือโดยกลุมกิจการ (รอยละ) 

 ประเทศ  ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ชื่อ ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพันธ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

          

บริษัทยอย          
บริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด ไทย การลงทุน 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 เอ็ดดูเคชั่น กรุป จํากัด ไทย การลงทุน ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด  
   (มหาชน) 

ไทย ใหบริการและจัดทํา 
   กิจกรรมทางการตลาด 

ถือหุนโดยตรง 45.00 50.00 - - 55.00 50.00 

          

บริษัทยอยภายใตบริษัท เวฟ ฟูด กรุป จํากัด          
บริษัท  เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด ไทย ภัตตาคาร ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
          
บริษัทยอยภายใตบริษัท เวฟ          
   เอ็ดดูเคชั่น กรุป จํากัด          
บริษัท วอลลสตรีท อิงลิช  ไทย สถาบันสอนภาษา ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
   (ประเทศไทย) จํากัด           
   (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช           
   เซอรวิสเซส จํากัด”)          
          

บริษัทยอยภายใตบริษัท เวฟ พิคเจอรส จํากัด          
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด ไทย ผลิตและจัดจําหนาย ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
     รายการโทรทัศน        
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้ (ตอ) 
 

        สัดสวนของ 
        หุนสามัญท่ีถือโดย 
        สวนไดเสียท่ีไมมี 
 สถานท่ีหลักในการ   สัดสวนของหุนสามัญ สัดสวนของหุนสามัญ อํานาจควบคุม 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษัทใหญ ท่ีถือโดยกลุมกิจการ (รอยละ) 

 ประเทศ  ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ชื่อ ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพันธ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

          

บริษัทยอยภายใตบริษัท อินเด็กซ           
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)          
บริษัท อีเวนท โซลูชั่นส จํากัด ไทย ใหบริการติดต้ังอุปกรณ

เคร่ืองเลนในงาน
บันเทิง 

ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษัท เทรเบียง จํากัด ไทย อยูระหวางการชําระ
บัญชี 

ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด ไทย ใหบริการอุปกรณแสง 
สี เสียงในงาน
บันเทิง 

ถือหุนทางออม - - 50.99 50.99 49.01 
 
 

49.01 

บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด ไทย ใหบริการจัดทํา ติดต้ัง
และร้ือถอน ปาย
โฆษณา 

ถือหุนทางออม - - 60.00 60.00 40.00 
 
 

40.00 

บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน  จํากัด ไทย อยูระหวางการชําระ
บัญชี 

ถือหุนทางออม - - 26.51 26.51 73.49 73.49 

บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด) จํากัด ไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร
ผานสื่อวิทยุ และ
ระบบการสื่อสารอ่ืน 

ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 
 
 
 

50.00 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้ (ตอ) 
 

        สัดสวนของ 
        หุนสามัญท่ีถือโดย 
        สวนไดเสียท่ีไมมี 
 สถานท่ีหลักในการ   สัดสวนของหุนสามัญ สัดสวนของหุนสามัญ อํานาจควบคุม 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษัทใหญ ท่ีถือโดยกลุมกิจการ (รอยละ) 

 ประเทศ  ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ชื่อ ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพันธ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

    

บริษัทยอยภายใตบริษัท อินเด็กซ           
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (ตอ)          
บริษัท อินเด็กซ แอนด เอ็ม จํากัด ไทย ใหบริการและจัดหา

พื้นที่แสดงสินคา 
และรับออกแบบ
งานดานโฆษณา
และประชาสัมพันธ 

ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 
 
 

50.00 

บริษัท อินเด็กซ แอนด วี จํากัด ไทย ใหบริการและจัดหา
พื้นที่แสดงสินคา 
และรับออกแบบ
งานดานโฆษณา
และประชาสัมพันธ 

ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บริษัท บิ๊ก อีเวนท จํากัด ไทย อยูระหวางการชําระบัญช ี ถือหุนทางออม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด ไทย ใหบริการและจัดทํา

กิจกรรมทางการ
ตลาด 

ถือหุนทางออม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด ไทย ใหบริการออกแบบ ผลิต
และจําหนาย
สิ่งพิมพและสื่อ
ตางๆ 

ถือหุนทางออม - - 58.18 
 
 
 

58.18 41.82 
 
 
 

41.82 

บริษัท ไอ ซี วี จํากัด สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมา 

ใหบริการและจัดหา 
   พื้นที่แสดงสินคา  
   และรับออกแบบงาน 
   ดานโฆษณาและ 
   ประชาสัมพันธ 

ถือหุนทางออม - - 99.00 - 1.00 - 

          

บริษัทยอยภายใตบริษัท อินเด็กซ          
   แอนด เอ็ม จํากัด          
บริษัท ไอ ซี วี จํากัด สาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมา 
ใหบริการและจัดหา 
   พื้นที่แสดงสินคา  
   และรับออกแบบงาน 
   ดานโฆษณาและ 
   ประชาสัมพันธ 

ถือหุนทางออม - - - 99.00 - 1.00 
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13 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังนี้ (ตอ) 
 

บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทยอย
ที่ถือโดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ 
 

ยอดรวมของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 574.25 ลานบาท เปนของกลุมบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
(“กลุมอินเด็กซ”) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุนทั้งหมดของบริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด และหุนทั้งหมดของบริษัท 
เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด และหุนของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด จํานวน 77.40 ลานหุน (พ.ศ. 2560 : จํานวน 
86 ลานหุน) ไดนําไปเปนหลักประกันเงินกูยืมและวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 19) 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ 
 

รายละเอียดดานลางแสดงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ 
ตอกลุมกิจการ ไดแก กลุมอินเด็กซ จํานวนที่เปดเผยสําหรับบริษัทแตละรายแสดงดวยจํานวนกอนการตัดรายการระหวางกัน 
 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31 สําหรับรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแลว) 

 กลุมอินเด็กซ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
สวนที่หมุนเวียน   
สินทรัพย 556,554,737 567,766,771 

หนี้สิน (389,557,433) (402,627,376) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ 166,997,304 165,139,395 
   

สวนที่ไมหมุนเวียน   
สินทรัพย 671,027,171 593,573,749 

หนี้สิน (76,483,839) (73,372,560) 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนสุทธิ 594,543,332 520,201,189 

สินทรัพยสุทธิ 761,540,636 685,340,584 
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13 เงินลงทุนในบรษิทัยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 
13.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ (ตอ) 
 
รายละเอียดดานลางแสดงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยแตละรายที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มี
สาระสําคัญตอกลุมบริษัท (ตอ) 
 
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแลว) 
 

 กลุมอินเด็กซ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได 1,374,082,227 1,406,388,404 
กําไรกอนคาใชจายภาษ ี 145,754,095 42,544,689 
คาใชจายภาษีเงินได (35,681,583) (18,251,820) 

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ 4,228,016 181,973 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 114,300,528 24,474,842 

รวมกําไรเบด็เสร็จสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม   91,113,996 15,264,450 

เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (30,550,150) (17,525,605) 
 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ตรวจสอบแลว) 
 

 กลุมอินเด็กซ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 289,851,861 81,980,756 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (211,137,386) (54,576,386) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (75,802,160) 7,508,800 
   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 2,912,315 34,913,170 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 160,698,787 125,785,617 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป 163,611,102 160,698,787 
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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. 2560       
ราคาทุน 131,102,925 212,143,516 1,421,956,377 76,121,382 43,038,225 1,884,362,425 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - (117,549,544) (1,034,245,854) (46,470,508) - (1,198,265,906) 

       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 
       

สําหรับปสิ้นสุด       
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 
ซื้อสินทรัพย - 227,500 69,515,816 196,460 55,596,164 125,535,940 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (6,433,898) (1,219,332) - (7,653,230) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (1,300,935) - - (1,300,935) 
การโอนสินทรัพย - 41,542,416 39,398,527 - (80,940,943) - 
กลับรายการ (การดอยคา) - - 1,195,963 - (7,881,523) (6,685,560) 

คาเส่ือมราคา - (11,022,898) (153,555,831) (8,211,824) - (172,790,553) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 131,102,925 253,913,431 1,493,251,231 74,037,843 17,693,446 1,969,998,876 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - (128,572,441) (1,157,917,029) (53,621,665) - (1,340,111,135) 

       คาเผ่ือการดอยคา - - - - (15,325,440) (15,325,440) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 
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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. 2561       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 
ซื้อสินทรัพย - - 244,318,368 17,946,310 18,414,117 280,678,795 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (2,827,027) (604,238) - (3,431,265) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (1) (8,077,553) - (162,895) (8,240,449) 
การโอนสินทรัพย - - 17,785,730 - (17,785,730) - 

คาเส่ือมราคา - (11,666,450) (158,076,436) (8,379,498) - (178,122,384) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน 131,102,925 252,708,776 1,677,619,639 81,062,195 2,833,498 2,145,327,033 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม - (139,034,237) (1,249,162,355) (51,683,443) - (1,439,880,035) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

คาเส่ือมราคารวมอยูในคาใชจายประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ี   
ตนทุนขาย 9,686,897 94,902,484 
ตนทุนการใหบริการ 112,349,691 19,465,958 
คาใชจายในการขาย 24,929,312 20,472,497 

คาใชในการบริหาร 31,156,484 37,949,614 

 178,122,384 172,790,553 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

157  
 

14 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เครื่องตกแตงและ   
 อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 2,845,710 9,402,146 12,247,856 

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

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

    
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 
ซื้อสินทรัพย 126,200 - 126,200 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (801) - (801) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (10,406) - (10,406) 

คาเสื่อมราคา (267,921) (980,429) (1,248,350) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 2,861,685 9,402,146 12,263,831 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (2,656,055) (3,944,068) (6,600,123) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708 

    
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708 
ซื้อสินทรัพย - 3,794,826 3,794,826 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (59) - (59) 

คาเสื่อมราคา (50,416) (959,381) (1,009,797) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,837,010 13,196,972 16,033,982 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (2,681,855) (4,903,449) (7,585,304) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 155,155 8,293,523 8,448,678 
 

ที่ดิน อาคารและสวนตกแตงปรับปรุงที่มีราคาตามบัญชีจํานวน 232.17 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 241.52 ลานบาท)  
ไดนําไปเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 19.2 และ 19.3) 
 

คาเส่ือมราคาจํานวน 1,009,797 บาท (พ.ศ. 2560 : 1,248,350 บาท) รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการและบริษัทเปนผูเชาซ่ึงรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยอุปกรณและ
ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 72,469,107 59,879,146 13,196,974 9,402,146 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (42,354,987) (33,449,368) (4,903,449) (3,944,068) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 30,114,120 26,429,778 8,293,525 5,458,078 
 

15 คาความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม    
ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (336,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 923,167,963 923,167,963 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 923,167,963 923,167,963 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 923,167,963 923,167,963 
   

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

หัก  คาเผื่อการดอยคา (336,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบัญช ี- สุทธิ 923,167,963 923,167,963 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2559 กลุมกิจการปรับลดมูลคาตามบัญชีของสวนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษาลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
โดยการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม จํานวน 336 ลานบาท เนื่องจากรายไดที่ เคยคาดการณไวลดลง 
อยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายนอกตาง ๆ ตลอดจนภาวการณโดยรวม ขาดทุนดังกลาวไดรวมอยูในคาใชจายอื่น 
ในกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 
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15 คาความนิยม (ตอ) 
 

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกําหนดตามสวนงาน 
 
การปนสวนของคาความนิยมใหแกหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสามารถแสดงไดดังนี้ 
 

 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 ธุรกิจสถาบัน    
 สอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากมูลคาจากการใชหนวยสินทรัพยที่คํานวณโดยใช
ประมาณการกระแสเงินสดกอนภาษีซ่ึงอางอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 
กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของอัตราการเติบโตดังกลาวในตารางขางลาง อัตราการเติบโตดังกลาวไมสูงกวาอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของของธุรกิจที่หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดน้ันดําเนินงานอยู 
 
ขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณมูลคาจากการใชแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

 ธุรกิจสถาบันสอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจกิจกรรมการตลาด 
    

อัตราการเตบิโต1 รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 0 
อัตราคิดลด2 รอยละ 12 รอยละ 9 รอยละ 10 
 
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 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 39,867,564 37,321,946 123,937,000 152,221,000 - 353,347,510 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (24,714,756) (5,897,878) (47,456,884) (10,147,732) - (88,217,250) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 15,152,808 31,424,068 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 

       
สําหรับปสิ้นสุดวันที่       
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 15,152,808 31,424,068 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 
การซื้อเพิ่มขึ้น - 1,130,280 - - 141,775 1,272,055 
ตัดจําหนาย - สุทธิ - (133,137) - - - (133,137) 

การตัดจําหนาย (2,955,291) (5,646,827) (8,997,700) (5,074,032) - (22,673,850) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 39,867,564 38,270,976 123,937,000 152,221,000 141,775 354,438,315 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (27,670,047) (11,496,592) (56,454,584) (15,221,764) - (110,842,987) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 

       
สําหรับปสิ้นสุดวันที่       
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 
การซื้อเพิ่มขึ้น 19,565,140 3,954,594 - - 141,775 23,661,509 
ตัดจําหนาย - สุทธิ - (1,097,321) - - - (1,097,321) 
การโอนสินทรัพย - 283,550 - - (283,550) - 

การตัดจําหนาย (3,724,110) (5,925,390) (8,997,700) (5,074,032) - (23,721,232) 

ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 - 242,438,284 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       
ราคาทุน 59,432,704 75,387,562 123,937,000 152,221,000 - 410,978,266 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (31,394,157) (51,397,745) (65,452,284) (20,295,796) - (168,539,982) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 - 242,438,284 
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16 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

คาตัดจําหนายรวมอยูในคาใชจายประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี ้   
ตนทุนการใหบริการ 5,660,634 4,266,545 

คาใชในการบริหาร 18,060,598 18,407,305 

 23,721,232 22,673,850 

 
17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยและหนีสิ้นภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่จะใช     
   ประโยชนไดภายใน 12 เดือน 5,253,200 - 5,253,200 - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่จะใช     

   ประโยชนเกินกวา 12 เดือน 52,856,347 32,645,345 21,876,799 - 

 58,109,547 32,645,345 27,129,999 - 

     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีีจ่ะจายชําระ     
   ภายใน 12 เดือน 2,399,844 2,399,844 - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีีจ่ะจายชําระ     

   เกินกวา 12 เดือน 43,173,532 45,573,375 - - 

 45,573,376 47,973,219 - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 
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17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม (15,327,874) (20,676,184) - - 
เพิ่มในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 29) 29,492,512 5,348,310 27,129,999 - 

ลดในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (1,628,467) - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชมีีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี รายการที่รับรู รายการที่รับรู ณ วันท่ี 
 1 มกราคม ในกําไรขาดทุน ในงบกําไร 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,021,444 - (3,221,215) 800,229 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได     
   ถูกหัก ณ ที่จาย 3,483,000 - - 3,483,000 
ผลประโยชนพนกังาน 10,279,177 (1,628,467) 1,626,788 10,277,498 
คาเผื่อสินคาลาสมัย 467,940 - - 467,940 
ประมาณการคาร้ือถอน 3,236,387 - - 3,236,387 
ขาดทุนสะสม 11,157,397 - 28,687,096 39,844,493 

 32,645,345 (1,628,467) 27,092,669 58,109,547 

     
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (5,418,880) - - (5,418,880) 
เคร่ืองหมายการคา (27,399,780) - 1,014,807 (26,384,973) 

ความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของ (15,154,559) - 1,385,036 (13,769,523) 

 (47,973,219) - 2,399,843 (45,573,376) 
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17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชมีีดังนี้ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี รายการที่รับรู รายการที่รับรู ณ วันท่ี 
 1 มกราคม ในกําไรขาดทุน ในงบกําไร 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,021,444 - - 4,021,444 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได     
   ถูกหัก ณ ที่จาย 3,483,000 - - 3,483,000 
ผลประโยชนพนกังาน 10,128,102 - 151,075 10,279,177 
คาเผื่อสินคาลาสมัย 467,940 - - 467,940 
ประมาณการคาร้ือถอน 3,236,387 - - 3,236,387 

ขาดทุนสะสม 7,116,500 - 4,040,897 11,157,397 

 28,453,373 - 4,191,972 32,645,345 

    
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ (5,418,880) - - (5,418,880) 
เคร่ืองหมายการคา (28,414,587) - 1,014,807 (27,399,780) 

ความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของ (15,296,090) - 141,531 (15,154,559) 

 (49,129,557) - 1,156,338 (47,973,219) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี รายการที่รับรู รายการที่รับรู ณ วันท่ี 
 1 มกราคม ในกําไรขาดทุน ในงบกําไร 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

ขาดทุนสะสม - - 27,129,999 27,129,999 

 - - 27,129,999 27,129,999 
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17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 55,882,513 30,418,311 27,129,999 - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (43,346,342) (45,746,185) - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 

 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันไดเม่ือสินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดดังกลาวเกี่ยวของกับ
หนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย 
และหนี้สินสุทธิในแตละบริษัท 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวา 
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมกิจการไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงิน 77.46 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : 144.76 ลานบาท) ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการใชประโยชน 
ทางภาษีใน พ.ศ. 2566 
 

18 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมัดจํา 33,388,372 28,962,046 - - 
เงินประกัน 58,299,355 67,192,807 1,289,184 1,289,184 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย - สุทธิ 90,443,820 89,426,250 - - 

อื่นๆ 83,371 83,371 - - 

 182,214,918 185,664,474 1,289,184 1,289,184 
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19 เงินกูยืม 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 90,608,751 31,566,575 35,413,725 96,999 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 184,000,000 264,000,000 130,000,000 150,000,000 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวของกัน      
      (หมายเหตุ 32.5) 18,500,000 - 43,500,000 12,000,000 
   หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน      
    สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป  12,606,517 10,092,835 573,289 1,673,484 
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
      ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป 144,935,402 196,606,704 37,514,777 114,063,719 
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน     

      ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 32.6) 17,455,875 - - - 

 468,106,545 502,266,114 247,001,791 277,834,202 
     

ไมหมุนเวียน     
   หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 6,662,991 9,869,250 2,359,965 139,443 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 494,406,305 595,657,285 308,694,993 307,876,813 
   เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกนั      

       (หมายเหต ุ32.6) 13,614,365 4,500,000 - - 

 514,683,661 610,026,535 311,054,958 308,016,256 
     

 982,790,206 1,112,292,649 558,056,749 585,850,458 
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19 เงินกูยืม (ตอ) 
 

19.1 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  
 

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายในไมเกิน 1 ป 12,606,517 10,092,835 573,289 1,673,484 

ครบกําหนดเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 6,662,991 9,869,250 2,359,965 139,443 

 19,269,508 19,962,085 2,933,254 1,812,927 
 

19.2 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 184,000,000 264,000,000 130,000,000 150,000,000 
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 130 ลานบาท คํ้าประกันโดยหุนจํานวน 63.50 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :  
50 ลานหุน) ของบริษัท ไทยโซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) และหุนจํานวน 77.40 ลานหุน (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 : 86 ลานหุน) ของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ (หมายเหตุ 13.3) และเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารจํานวน  
54 ลานบาท คํ้าประกันโดยที่ดินและอาคารของกลุมกิจการ ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี 218.46 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 
232.19 ลานบาท) (หมายเหตุ 14) 
 

19.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด     
   ชําระภายในหนึ่งป 144,935,402 196,606,704 37,514,777 114,063,719 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     

   ชําระเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป 494,406,305 595,657,285 308,694,993 307,876,813 

 639,341,707 792,263,989 346,209,770 421,940,532 
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19 เงินกูยืม (ตอ) 
 

19.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 792,263,989 421,940,532 
เงินกูเพิ่มระหวางป 6,000,000 - 
เงินกูจายคืนระหวางป (158,922,282) (75,730,762) 
ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 639,341,707 346,209,770 
 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 639.34 ลานบาท คํ้าประกันโดยหุนทั้งหมดของบริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 
จํากัด หุนทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร เรสโตรองต จํากัด (มหาชน) หุนจํานวน 90 ลานหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) และหุนจํานวน 116.48 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 114.28 ลานหุน) ของบริษัท ไทยโซลาร เอ็นเนอรย่ี 
จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) 
 

เม่ือวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท วอลลสตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขาย 
และเชากลับคืนสวนตกแตงปรับปรุงกับสถาบันการเงินเปนระยะเวลา 3 ป ณ วันส้ินสุดสัญญา บริษัทยอยดังกลาวมีสิทธิ
เลือกซ้ือทรัพยสินในราคาที่ระบุตามสัญญาหรือสงคืนผูใหเชาโดยมีภาระผูกพันที่จะชดเชยสวนตางราคาระหวางราคาที่ระบุ
ตามสัญญาและราคาที่ขายใหบุคคลภายนอก ซ่ึงเนื้อหาของรายการดังกลาวถือเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืม
จํานวน 10.33 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 8.32 ลานบาท) คํ้าประกันโดยสวนตกแตงปรับปรุงมูลคา 13.71 ลานบาท 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 9.33 ลานบาท) (หมายเหตุ 14) นอกจากนี้เงินกูยืมดังกลาวถูกคํ้าประกันโดยบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 
 

นอกจากนี้กลุมกิจการยังตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นๆที่สําคัญในสัญญา เชน การรักษาสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ และสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 
 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวใกลเคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกลาว 
 

19.4 อัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินของกลุมกิจการมีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
เงินกูยืม     
   อัตราดอกเบี้ยคงที ่ 193,171,686 208,462,085 81,433,254 71,812,927 
   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 789,618,520 903,830,564 476,623,495 514,037,531 

รวมเงินกูยืม 982,790,206 1,112,292,649 558,056,749 585,850,458 
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19 เงินกูยืม (ตอ) 
 

19.4 อัตราดอกเบี้ย (ตอ) 
 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร MLR + 1.6, 
3.85 - 5.25 

MLR - 2.25, 
4.44 - 5.25 

 MLR + 1.6, 
3.85 

MLR - 2.25, 
4.44 

     

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร MLR - 1 , 
MLR - 1.5, 

4.25, 6.75 

MLR - 1, 
MLR - 2.5, 

MLR - 3.52, 
4.25 

MLR - 1.5 MLR - 2.5 

     

หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 1.19 - 8.88 1.00 - 8.29 4.37, 8.88 4.37 
 

19.5 วงเงินกูยืม 
 
กลุมกิจการและบริษัทมีวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใชดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 181,391,249 323,433,426 4,586,275 39,903,001 
 
วงเงินกูยืมที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งป เปนวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไดรับมาเพื่อใชในการดําเนินงานของกลุมกิจการ
และบริษัท 
 
วงเงินกูยืมจํานวน 20 ลานบาท คํ้าประกันโดยหุนจํานวน 10.81 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 10.81 ลานหุน) ของบริษัท 
ไทยโซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) 
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20 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหนี้การคา - บคุคลภายนอก 217,869,388 222,849,691 - 88,693 
เจาหนี้การคา - กจิการที่เกี่ยวของกนั     
   (หมายเหตุ 32.3) 3,255,077 2,764,011 588 - 
เจาหนี้อื่น - สินทรัพยไมมีตัวตน 4,484,535 - - - 

เจาหนี้อื่น 58,835,575 36,789,683 - - 

 284,444,575 262,403,385 588 88,693 

 
21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน :     
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ  72,642,032 72,389,031 12,199,491 9,626,389 

ผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนักงาน 6,873,246 3,918,821 - - 

หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 79,515,278 76,307,852 12,199,491 9,626,389 

     

กําไรหรือขาดทุนที่รวมอยูใน     
   กําไรจากการดําเนินงาน :     
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 12,308,337 10,683,838 2,573,102 2,510,753 

ผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนักงาน 682,897 664,725 - - 

 12,991,234 11,348,563 2,573,102 2,510,753 

     

การวัดมูลคาใหมสําหรับ :     
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ (8,142,329) (585,184) - - 

ผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนักงาน 3,654,958 (3,971,522) - - 

 (4,487,371) (4,556,706) - - 
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21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 
 

โครงการเปนโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย โดยผลประโยชนที่จะใหข้ึนอยูกับระยะเวลาการทํางานและ
เงินเดือนในปสุดทายของสมาชิกกอนที่จะเกษียณอายุ 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุระหวางปมีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 72,389,031 62,356,527 9,626,389 7,115,636 
ตนทุนบริการปจจุบัน 10,291,577 9,267,004 2,289,130 2,300,845 
ตนทุนดอกเบี้ย 2,016,760 1,416,834 283,972 209,908 
กําไรจากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (8,142,329) (585,184) - - 

การจายชําระผลประโยชน  (3,913,007) (66,150) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 72,642,032 72,389,031 12,199,491 9,626,389 
 

ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 

โครงการเปนโครงการใหผลตอบแทนคงที่ตามระยะเวลาการทํางาน โดยผลประโยชนที่ใหจะข้ึนกับระยะเวลาในการทํางานของ
สมาชิกกอนที่จะเกษียณอายุ 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนักงานระหวางปมีดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 3,918,821 7,225,618 - - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 577,947 611,693 - - 
ตนทุนดอกเบี้ย 104,950 53,032 - - 
กําไรจากการประมาณการ     
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,654,958 (3,971,522) - - 

การจายชําระผลประโยชน  (1,383,430) - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,873,246 3,918,821 - - 
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21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน (ตอ) 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

อัตราคิดลด 2.70 - 3.32 2.70 - 3.32 2.95 2.95 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนที่คาดไว 5.00 - 7.05 5.00 - 7.05 5.00 5.00 
 
การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการ เปนดังนี ้
 
  งบการเงินรวม 

  ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 การเปลี่ยนแปลง     

 ในขอสมมติ การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ การลดลงของขอสมมติ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อัตราคิดลด รอยละ 1 รอยละ 1 ลดลงรอยละ 5 ลดลงรอยละ 10 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 
อัตราการเพ่ิมขึ้น       
   ของเงินเดอืน รอยละ 1 รอยละ 1 เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 ลดลงรอยละ 5 ลดลงรอยละ 10 
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 การเปลี่ยนแปลง     

 ในขอสมมติ การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ การลดลงของขอสมมติ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อัตราคิดลด รอยละ 1 รอยละ 1 ลดลงรอยละ 9 ลดลงรอยละ 10 เพิ่มขึ้นรอยละ 11 เพิ่มขึ้นรอยละ 12 
อัตราการเพ่ิมขึ้น       
   ของเงินเดอืน รอยละ 1 รอยละ 1 เพิ่มขึ้นรอยละ 13 เพิ่มขึ้นรอยละ 13 ลดลงรอยละ 12 ลดลงรอยละ 12 
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21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการ เปนดังนี ้(ตอ) 
 

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ
ดังกลาวยากที่จะเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับ (มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน 
 

กลุมกิจการมีความเส่ียงในหลาย ๆ ดานที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุที่กําหนดไวและโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 

การเปล่ียนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจริงของ
พันธบัตร 

อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทําใหหนี้สินของโครงการเพิ่ม 
   สูงข้ึนถึงแมวาการเพิ่มมูลคาของพันธบัตรที่โครงการไดถือไวจะชดเชยไดบางสวน 

 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคือ 16 ป (พ.ศ. 2560 : 18 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. 2561      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 8,763,172 355,219 10,520,134 338,917,182 358,555,707 
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 500,000 1,169,038 2,841,250 3,766,244 8,276,532 
 

 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. 2560      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 11,063,853 710,134 8,776,682 331,945,144 352,495,813 
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 1,306,774 1,035,987 1,705,761 768,561 4,817,083 
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21 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. 2561      
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. 2560      
ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ - - - 58,805,363 58,805,363 

 

22 ทุนเรือนหุน 
 

 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

  จํานวน    
  หุนสามัญ  สวนเกิน  
 จํานวนหุน ที่ออกจําหนาย หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 

 จดทะเบียน หุน บาท บาท บาท 
      

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

การออกและรับชาํระคาหุน 42,120,000 - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 463,320,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

การออกและรับชาํระคาหุน 46,750,000 46,750,000 46,750,000 133,237,500 179,987,500 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
 

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 510,070,000 หุน (พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 
1 บาทตอหุน) หุนสามัญที่ไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 467,950,000 หุน (พ.ศ. 2560 : 421,200,000 หุน)  
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22 ทุนเรือนหุน (ตอ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดรับชําระคาหุนจํานวน 46,750,000 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยรับชําระ 
ที่มูลคาหุนละ 3.85 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 179.99 ลานบาท จากบริษัท เดอะ มอลล กรุป จํากัด ทําใหจํานวนหุนสามัญที่ออก 
และชําระเต็มมูลคาแลว มีจํานวน 467,950,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนการรับชําระคาหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่  
7 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนใหมจํานวน 
42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม (‘WAVE-W1’) โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 421,200,000 หุน เปน 
หุนสามัญจํานวน 463,320,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
23 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
เม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญชนิด
ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได (‘WAVE-W1’) โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน กอนการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนในสัดสวน 10 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรไมเกิน 
42,120,000 หนวย และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 6 บาทตอหุน อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญโดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขาย 
 

   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

   จํานวนคงเหลือ เพิ่มขึ้น จํานวนคงเหลือ 

 วันท่ีออก วันท่ีใชสิทธิ หนวย ในระหวางงวด หนวย 
      

WAVE-W1 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 42,119,734 - 42,119,734 
      

   42,119,734 - 42,119,734 
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24 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม 43,872,094 42,120,000 43,872,094 42,120,000 

จัดสรรระหวางป 2,923,624 1,752,094 2,923,624 1,752,094 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 46,795,718 43,872,094 46,795,718 43,872,094 

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

 
25 องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
การวัดมูลคาใหมของโครงการ     
   ผลประโยชนพนักงาน 8,142,329 585,184 - - 
ผลตางอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลง     
   คางบการเงินจากการดําเนนิงานในตางประเทศ (2,285,849) 181,973 - - 
สวนแบงกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     
   จากบริษทัรวม :     
ขาดทุนที่เกิดข้ึนระหวางป (429,734) (16,011,187) - - 
ภาษีเงินไดเกี่ยวกบัองคประกอบของ     

    กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (1,628,466) - - - 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับป 3,798,280 (15,244,030) - - 

 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

176  
 

26 (ขาดทุน) กําไรตอหุน 
 
(ขาดทุน) กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหาร (ขาดทุน) กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป 
 
(ขาดทุน) กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางปปรับปรุงดวยจํานวน
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยสมมุติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุนสามัญเทียบเทาปรับ
ลดอยูหนึ่งประเภท คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

(ขาดทนุ)กาํไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      
   (บาท) (188,526,441) (268,316,494) 58,472,488 35,041,872 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   ที่ออกระหวางงวด (หุน) 456,806,849 421,200,000 456,806,849 421,200,000 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   ที่บริษทัตองออกใหตามใบสําคัญ     

   แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุน) (หมายเหตุ 23) 42,119,734 27,118,185 42,119,734 27,118,185 

รวมจาํนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 498,926,583 448,318,185 498,926,583 448,318,185 
     

(ขาดทนุ) กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน (บาทตอหุน) (0.41) (0.64) 0.13 0.08 
(ขาดทนุ) กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) (0.41) (0.64) 0.12 0.08 
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27 รายไดอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบี้ยรับ 1,350,583 2,218,750 44,227,701 36,121,028 
รายไดคาเชา 1,261,415 - 2,225,217 - 
เงินปนผลรับ 125,672 98,342 6,634,812 22,590,842 
รายไดคาบริหารจดัการ - - 51,600,000 39,600,000 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย     
   (หมายเหตุ 13.3) - - 4,000,000 18,981,129 
กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากเงินลงทนุ     
   ในหลักทรัพยเพื่อคา - 60,683 - 60,683 
กําไรจากการจําหนายที่ดนิ อาคาร อุปกรณ 7,147,798 341,118 2,546 414 
หนี้สูญรับคืน 21,138,471 - - - 
รายไดคาซอมบํารุง 4,165,493 - - - 

รายไดอืน่ 15,532,562 24,725,048 1,928,563 4,657,871 

รวม 50,721,994 27,443,941 110,618,839 122,011,967 

 
28 คาใชจายตามลักษณะ 

 
คาใชจายบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดสามารถแยกตามลักษณะ
ไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเผื่อสินคาลาสมัย  53,476 3,026,132 583 675 
คาเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 178,122,384 172,790,553 1,009,797 1,248,350 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16) 23,721,232 22,673,850 - - 
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม - 23,075,260 - - 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุ 21) 12,991,234 11,348,563 2,573,102 2,510,753 
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29 ภาษีเงินได 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน :     
ภาษีเงินไดงวดปจจุบันสําหรับ     
   กําไรทางภาษีสําหรับป 36,067,363 20,353,277 - - 
   การปรับปรุงจากงวดกอน - 2,183,465 - - 

รวมภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 36,067,363 22,536,742 - - 
     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :     
เพิ่มในสินทรัพยภาษีเงินได     
   รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17) (27,092,669) (4,191,972) (27,129,999) - 
ลดในหนี้สินภาษีเงินได     
   รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17) (2,399,843) (1,156,338) - - 

รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (29,492,512) (5,348,310) (27,129,999) - 
     

รวมคาใชจายภาษเีงินได 6,574,851 17,188,432 (27,129,999) - 

 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

179  
 

29 ภาษีเงินได (ตอ) 
 
ภาษีเงินไดสําหรับ(ขาดทุน)กําไรกอนหักภาษีของกลุมกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณ(ขาดทุน)กําไรทางบัญชี 
คูณกับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

(ขาดทนุ) กําไรกอนภาษ ี (92,951,601) (235,954,599) 31,342,489 35,041,872 
     

ภาษีคํานวณจากอตัราภาษีรอยละ 20     
   (พ.ศ. 2560 : รอยละ 20) (18,590,320) (47,190,920) 6,268,498 7,008,374 
ผลกระทบ :     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน     
   บริษัทรวมและการรวมคาสุทธิจากภาษ ี (3,348,766) (11,862,921) - - 
รายไดทีไ่มตองเสียภาษ ี (5,547,323) (7,632,989) (1,752,205) (4,518,168) 
ขาดทุนที่ไมตองเสียภาษี 18,566,913 40,029,644 - - 
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษ ี 21,827,449 19,026,205 846,993 240,847 
รายจายที่ใชเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่ม (2,992,558) (106,076,628) (110,086) (103,506,241) 
คาใชจายภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกีย่วของ 
   กับผลแตกตางชัว่คราวที่รับรูเม่ือเร่ิมแรก 
   และทีก่ลบัรายการ 368,880 - - - 
ขาดทุนทางภาษีทีผ่านมาซ่ึงยังไมรับรู (27,129,999) - (27,129,999) - 
การใชขาดทนุทางภาษ ี (3,065,920) - - - 
การใชขาดทนุทางภาษีทีผ่านมาซ่ึงยังไมรับรู (5,253,200) - (5,253,200) - 
ขาดทุนทางภาษีทีไ่มไดบันทึกเปนสินทรัพย     
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 31,739,695 128,712,576 - 100,775,188 

การปรับปรุงจากงวดกอน - 2,183,465 - - 

ภาษีเงินได 6,574,851 17,188,432 (27,129,999) - 

 
อัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคิดเปนรอยละ 7.07 (พ.ศ. 2560 : รอยละ 7.28) 
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30 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
     
   หนี้สินตามสัญญาเชา  
 1 มกราคม กระแสเงินสด ทางการเงิน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 สุทธิ ที่ไมใชรายการเงินสด พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบการเงินรวม     
     

เงินเบิกเกินบัญช ี 23,369,117 8,197,458 - 31,566,575 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัทางการเงิน 132,000,000 132,000,000 - 264,000,000 
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน 31,257,004 (11,294,919) - 19,962,085 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 944,718,655 (152,454,666) - 792,263,989 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ 35,460,000 (30,960,000) - 4,500,000 

 1,166,804,776 (54,512,127) - 1,112,292,649 
     

งบการเงินเฉพาะกิจการ     
     

เงินเบิกเกินบัญช ี - 96,999 - 96,999 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัทางการเงิน 100,000,000 50,000,000 - 150,000,000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของ 43,000,000 (31,000,000) - 12,000,000 
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน 3,486,411 (1,673,484) - 1,812,927 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 535,719,061 (113,778,529) - 421,940,532 

 682,205,472 (96,355,014) - 585,850,458 
 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

181  
 

30 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ) 
 

   หนี้สินตามสัญญาเชา  
 1 มกราคม กระแสเงินสด ทางการเงิน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 สุทธิ ที่ไมใชรายการเงินสด พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบการเงินรวม     
     

เงินเบิกเกินบัญช ี 31,566,575 59,042,176 - 90,608,751 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัทางการเงิน 264,000,000 (80,000,000) - 184,000,000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของ - 18,500,000 - 18,500,000 
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน 19,962,085 (15,504,037) 14,811,460 19,269,508 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 792,263,989 (152,922,282) - 639,341,707 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ 4,500,000 26,570,240 - 31,070,240 

 1,112,292,649 (144,313,903) 14,811,460 982,790,206 
     

งบการเงินเฉพาะกิจการ     
     

เงินเบิกเกินบัญช ี 96,999 35,316,726 - 35,413,725 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัทางการเงิน 150,000,000 (20,000,000) - 130,000,000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของ 12,000,000 31,500,000 - 43,500,000 
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน 1,812,927 (2,674,501) 3,794,828 2,933,254 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 421,940,532 (75,730,762) - 346,209,770 

  585,850,458  (31,588,537)  3,794,828  558,056,749 

 
31 รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 
31.1 การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของสวนไดเสียจากการเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 

 
เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการไดเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 5 ลานบาทเปน 55 ลานบาท กลุมกิจการไดลงทุนเพิ่มในหุนที่ออกใหม จํานวน 290,000 หุนในราคาหุนละ 100 บาท  
รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 29 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมกิจการ ในบริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด 
ลดลงจากรอยละ 60 เปนรอยละ 58.18 ภายหลังการลดทุนดังกลาว สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจํานวน  
21 ลานบาท 
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31 รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (ตอ) 
 

31.1 การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของสวนไดเสียจากการเพ่ิมทุนของบริษัทยอย (ตอ) 
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญในบริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
และบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ ออนไลน จํากัด ในระหวางปสรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย - 21,001,000 
สวนของเจาของของบริษัทใหญลดลงจากการเปล่ียนแปลง   
   สวนไดเสียของบริษัทใหญในบริษัทยอย - (1,882,666) 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนข้ึนจากการเปล่ียนแปลง    
   สวนไดเสียของบริษัทใหญในบริษัทยอย - 1,882,666 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึน - 21,001,000 
 

31.2 การไดมาในสวนไดเสียในบริษัทยอยเพ่ิมเติม 
 

เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการ 
ไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไอ ซี วี จํากัด จากบริษัทยอยแหงหนึ่งของกลุมกิจการ เปนจํานวน 495 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนจํานวนเงิน 49,500 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทากับ 1,664,190 บาท และทําใหสวนของเจาของ
ของบริษัทใหญเพิ่มเปนจํานวน 1.48 ลานบาท ซ่ึงรับรูเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ภายหลังการซ้ือหุนดังกลาวสัดสวนการลงทุนของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในบริษัท ไอ ซี ซี จํากัด 
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 99 
 

เม่ือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ซ้ือหุนของบริษัท ไอ ซี วี 
เอ็กซ จํากัด จากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 10,500 หุนในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
1,050,000 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ในบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ จํากัด เพิ่มข้ึน
จากรอยละ 89.39 เปนรอยละ 99.99 
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญ ในระหวางป สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไดมา 2,312,402 565,278 
ส่ิงตอบแทนที่จายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (832,095) (1,050,000) 
สวนเกินของส่ิงตอบแทนที่จายรับรูในสวนของเจาของของบริษัทใหญ 1,480,307 (484,722) 



รายงานประจําป 2561   
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (ตอ) 
 

31.3 การจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยโดยไมสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดจําหนายสวนไดเสียรอยละ 10 จากสวนไดเสียรอยละ 50 ที่มีในบริษัท อินเด็กซ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในราคา 47 ลานบาท มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ บริษัท  
อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่จําหนายมีจํานวน 40.69 ลานบาท (แสดงถึงสวนไดเสียรอยละ 5) ทําให
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจํานวน 40.69 ลานบาท และสวนของเจาของของบริษัทใหญเพิ่มข้ึนจํานวน  
6.31 ลานบาท 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญใน บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จํากัด (มหาชน) ในระหวางปสรุปไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่จําหนายไป (40,691,255) - 
ส่ิงตอบแทนทีไ่ดรับจากสวนไดสวนเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 47,000,000 - 

สวนของเจาของของบริษัทใหญเพ่ิมข้ึน 6,308,745 - 

 
ไมมีรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในป พ.ศ. 2560 
 

31.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสวนไดเสียในความเปนเจาของของบริษัทใหญสําหรับปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย - 21,001,000 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง   
   สวนไดเสียของบริษัทใหญในบริษัทยอย 40,691,255 1,882,666 

การไดมาในสวนไดเสียของบริษัทยอยเพิ่ม (1,480,307) (1,050,000) 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิม่ข้ึน 39,210,948 21,833,666 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดแก ครอบครัวมาลีนนท บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ มอลล กรุป จํากัด  
ซ่ึงต้ังอยูในประเทศไทย โดยถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 24.98 รอยละ 12.45 และรอยละ 9.99 ตามลําดับ หุนที่เหลือรอยละ 
52.58 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 13  
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
32.1 รายไดจากการขายและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากการใหบริการ     
   บริษัทยอย - - - 2,130,704 
   บริษัทรวม - 205,421 - - 
   กิจการรวมคา - 183,022,818 - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 7,020,057 - - 

 - 190,248,296 - 2,130,704 
     

รายไดอ่ืน     
   บริษัทยอย - - 55,559,736 41,573,781 
   บริษัทรวม 314,245 359,590 - - 
   กิจการรวมคา 1,490,631 - - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 242,378 - - 

 1,804,876 601,968 55,559,736 41,573,781 
     

ดอกเบี้ยรับ     
   บริษัทยอย - - 44,052,989 34,347,654 
   บริษัทรวม 191,959 207,697 - - 

   กิจการรวมคา - 298,555 - - 

 191,959 506,252 44,052,989 34,347,654 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
32.2 การซ้ือสินคาและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

ซื้อสินคา     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 550 555 550 555 
     

ตนทุนการใหบริการ     
   บริษัทรวม 5,628,996 3,343,958 - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 911,126 - - 

 5,628,996 4,255,084 - - 
     

คาใชจายในการขายและบริหาร     
   บริษัทรวม 110,398 24,000 - - 

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 7,555,097 6,744,970 6,340,097 6,744,970 

 7,665,495 6,768,970 6,340,097 6,744,970 
     

ดอกเบี้ยจาย     
   บริษัทยอย - - 1,243,825 647,685 

   ผูบริหารสําคัญของกิจการ 536,258 - 536,258 - 

   536,258 - 1,780,083 647,685 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

32.3 ยอดคางชําระที่เกิดจากการซ้ือ/ขายสินคาและบริการ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา (หมายเหตุ 9)     
   บริษัทรวม 1,863,420 - - - 
   กิจการรวมคา 7,506,031 31,186,906 - - 
   กิจการที่เกี่ยวของกัน  - 9,089,753 - - 

 9,369,451 40,276,659 - - 
     

ลูกหนี้อ่ืน (หมายเหตุ 9)     

   บริษัทยอย - - 100,022,669 48,178,644 
     

เงินทดรองจาย      

   บริษัทยอย - - - 962,000 
     

รายไดคางรับ     

   บริษัทรวม - 1,470,543 - - 
     

ดอกเบี้ยคางรบั     

   บริษัทยอย - - 80,843,625 38,983,798 
     

คาใชจายจายลวงหนา     

    บริษัทรวม - 1,188,000 - - 
     

เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืน (หมายเหตุ 20)     
   บริษัทรวม 2,568,040 1,923,013 - - 
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 687,037 840,998 588 - 

 3,255,077 2,764,011 588 - 
     

คาใชจายคางจาย     

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 709,470 665,490 709,470 665,490 
     

ดอกเบี้ยคางจาย     
   บริษัทยอย - - 1,061,798 674,113 
   ผูบริหารสําคัญของกิจการ 536,258 - 536,258 - 

 536,258 - 1,598,056 674,113 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
32.4 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 992,952,900 840,452,900 

   บริษัทรวม - 2,750,000 - - 

 - 2,750,000 992,952,900 840,452,900 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 2,750,000 840,452,900 
เงินใหกูเพิ่มระหวางป - 152,500,000 
การจายคืนเงินกูระหวางป (50,000) - 

คาเผื่อการดอยคา (2,700,000) - 

ยอดคงเหลือส้ินป ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2561 - 992,952,900 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR ลบรอยละ 2.25 ตอป และ MOR ลบรอยละ  
6.88 ตอป และไมระบุวันจายชําระคืน 
 
เงินใหกูแกบริษัทรวมอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 7 ถึงรอยละ 7.13 ตอป และไมระบุวันจายชําระคืน 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

32.5 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   บริษัทยอย - - 25,000,000 12,000,000 

   ผูบริหารสําคัญของกิจการ 18,500,000 - 18,500,000 - 

 18,500,000 - 43,500,000 12,000,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 12,000,000 
เงินใหกูเพิ่มระหวางป 18,500,000 93,500,000 

การจายคืนเงินกูระหวางป - (62,000,000) 

ยอดคงเหลือส้ินป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18,500,000 43,500,000 

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจําธนาคารบวกรอยละ 0.25 ตอป และ
ไมไดกําหนดวันจายชําระคืน  
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากผูบริหารคนสําคัญอยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป และมีกําหนดชําระคืนถึง  
พ.ศ. 2562 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

32.6 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน   
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน   
      ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 19) 17,455,875 - 
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระ   

       เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป (หมายเหตุ 19) 13,614,365 4,500,000 

 31,070,240 4,500,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 4,500,000 
เงินกูเพิ่มระหวางป 35,000,000 
เงินกูจายคืนระหวางป (8,429,760) 

ราคาตามบัญชีส้ินป - สุทธิ 31,070,240 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันอื่นอยูในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ถึงรอยละ 6.75 ตอป (พ.ศ. 2560 : 
รอยละ 6.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนทุกหกเดือนถึง พ.ศ. 2563 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
32.7 คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ 

 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชนระยะส้ัน 65,196,965 67,876,759 32,174,747 33,093,456 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,354,128 3,200,811 2,160,688 2,137,867 

 68,551,093 71,077,570 34,335,435 35,231,323 

 
33 ภาระผูกพัน 

 
33.1 การค้าํประกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีภาระจากการคํ้าประกันการขายและเชากลับคืนใหกับบริษัทยอย เปนจํานวน  
10.33 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 8.32 ลานบาท) (หมายเหตุ 19.3) 
 

33.2 หนังสือค้ําประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุมกิจการมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อคํ้าประกันสัญญา
กอสรางและเพื่อการดําเนินธุรกิจ จํานวน 56.20 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 47.80 ลานบาท) และ จํานวน 1.25 ลานบาท  
(พ.ศ. 2560 : จํานวน 1.47 ลานบาท) ตามลําดับ 
 

33.3 ภาระผูกพันภายใตสัญญาแฟรนไชส 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุมกิจการมีภาระผูกพันสําหรับคาตอบแทนตอเนื่องในการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ
สถาบันสอนภาษาดังตอไปนี้ 
 

33.3.1 คาธรรมเนียมตอเนื่องในอตัรารอยละ 7 ของรายไดทีเ่กิดจากการดาํเนนิงานของสถาบันสอนภาษา 
 

33.3.2 คาธรรมเนียมตอเนื่องสําหรับแฟรนไชสในอตัรารอยละ 20 ของรายไดของที่เกิดจากการดําเนินงานของแฟรนไชส 
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33 ภาระผูกพัน 
 
33.4 สัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา 

 
กลุมกิจการมีสัญญาเชาระยะยาวสําหรับพื้นที่ภายในศูนยการคาและสัญญาเชาอาคารหลายฉบับโดยมีระยะเวลาส้ินสุด
สัญญาตางๆ กัน  
 
ยอดรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 186,004,363 182,166,677 5,120,736 5,120,736 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 138,227,012 161,588,640 234,012 5,354,748 

เกินกวา 5 ป - 1,005,810 - - 

 324,231,375 344,761,127 5,354,748 10,475,484 

 
34 เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 

 
เม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2561 ในราคา 24.46 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 9.50 ลานบาท บริษัท มีเดีย วิชั่น 
(1994) จํากัด ไดจายเงินปนผลดังกลาวเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
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192 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

 

13.1 วิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 2,454.79 ลานบาท เพิ่มข้ึน 47.62 ลานบาท ตนทุน 1,601.50 ลดลง 114.57 ลานบาท และมีกําไรข้ันตน 
853.29 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันตน 35% ของรายไดรวม คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนเล็กนอย 3.59 ลานบาท ตนทุนทางการเงิน
ลดลงเล็กนอย 3.69 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาลดลง 42.57 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน สงผลให
กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับปอยูที่ 99.53 ลานบาท ในจํานวนนี้ไดรวมคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงเปนรายการที่ไมใช
เงินสด (non – cash items) จํานวน 201.84 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและการรวมคาจํานวน 16.74 ลานบาท และหากไมนับรวม
ตนทุนทางการเงินอีกจํานวน 52.20 ลานบาท และภาษีจาย 6.57 ลานบาท บริษัทจะมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส่ือมราคา และคา         
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (EIBTDA) จํานวน 144.34 ลานบาท ในป 2561  

 รายไดจากการขายและบริการ 

ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดรวมจํานวน 2,454.79 ลานบาท เพิ่มข้ึน 47.62 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มข้ึน 2% เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
สามารถจําแนกรายไดตามสวนงานไดดังนี้ 

1. ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 529.10 ลานบาท 

กลุมบริษัทไดเปดใหบริการสอนภาษาอังกฤษภายใตช่ือ “วอลลสตรีท อิงลิช” โดยรับรูรายไดการใหบริการสอนภาษาอังกฤษตาม        
หลักมาตรฐานการบัญชีสากลปจจุบัน ซ่ึงจะเปนการทยอยรับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญาที่นักเรียนไดทําไวกับกลุมบริษัท แมวาภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมยังไมกระเต้ืองข้ึนมาก ภาคเอกชน คาปลีกและผูบริโภคยังคงมีความระมัดระวังในการจับจายใชสอย อยางไรก็ตาม ยอดขาย     
เงินสดของกลุมธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษดีข้ึน โดยมีอัตราการเติบโตในสาขาเดิม (same store sales growth) อยูที่ 15% และเนื่องจาก  
กลุมบริษัทไดมีการเปดสาขาเพิ่มข้ึนใหมในป 2561 รวมทั้งสิ้น 3 สาขา ไดแก สาขามายา ชอปปง เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม สาขาเซ็นทรัล     
พระราม 2 และสาขาเดอะมอลล บางกะป ยอดขายเงินสดรวมทั้งปเติบโตขึ้นอยูที่ 30% จึงสงผลตอการรับรูรายไดโดยรวมของกลุมธุรกิจใหบริการ
สอนภาษาอังกฤษอยูที่ 529.10 ลานบาท เพิ่มข้ึน 130.30 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มข้ึน 33% เมื่อเทียบกับปกอน  

นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีโครงการที่จะเปดเพิ่ม 2 สาขาใหมขนาดกลางบนพื้นที่ไมเกิน 300 ตารางเมตร ภายในป 2562 นี้ สาขาแรกที่
เซ็นทรัล แจงวัฒนะ ซ่ึงคาดวาจะเปดตัวอยางเปนทางการภายในไตรมาสที่ 2 ป 2562 และสาขาที่ 2 ในกรุงเทพมหานครช้ันในอีก 1 แหง ภายใน   
ไตรมาสที่ 4 ปเดียวกัน 

ตามที่กลุมบริษัทไดรับสิทธิในการเปนมาสเตอรแฟรนไชสธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ ภายใตช่ือ “วอลลสตรีท อิงลิช” แตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย ลาว และเขมร ตามรายละเอียดที่ไดแจงไปแลวนั้น ปจจุบันมีนักลงทุนที่ใหความสนใจในธุรกิจดังกลาวจํานวนมาก โดยกลุมบริษัทมี
โครงการที่จะเปดสาขาที่เปนแฟรนไชสไมตํ่ากวา 5 สาขา ในตางจังหวัดภายในป 2562 นี้ 

2. ธุรกิจภัตตาคาร จํานวน 593.52 ลานบาท 

กลุมบริษัทไดใหบริการรานอาหารภายใตช่ือ “เจฟเฟอร สเต็กแอนดซีฟูด” ปจจุบันมี 64 สาขาทั่วประเทศ แบงเปน 27 สาขา ในกรุงเทพฯ 
และอีก 37 สาขาในตางจังหวัด เนื่องจากกลุมบริษัทมีนโยบายการพิจารณาเปดสาขาใหมอยางระมัดระวังมากยิ่งข้ึน ดังนั้นในป 2561 กลุมบริษัทได
เปดสาขาใหมที่ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนดเมื่อไตรมาสท่ี 2 ที่ผานมา นอกเหนือจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไมกระเต้ืองข้ึน    
มากนัก สงผลตอยอดขายที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ประกอบกับสัญญาเชาที่ครบกําหนดตามสัญญา กลุมบริษัทไดทําการปดสาขาท่ีไมทํากําไร
ดังกลาว 14 สาขา ในป 2561 ที่ผานมา จึงสงผลตอการรับรูรายไดของบริษัทลดลง 33.69 ลานบาท คิดเปนการลดลง 5% เมื่อเทียบกับปกอน  

นอกจากน้ี กลุมบริษัทอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดสําหรับการใหแฟรนไชสแกนักลงทุนหรือผูที่สนใจเปดใหบริการรานอาหาร
ภายใตช่ือ “เจฟเฟอร สเต็กแอนดซีฟูด” ดังกลาว ซ่ึงปจจุบันมีกลุมนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศไดทําการติดตอเขามายังกลุมบริษัท
โดยตรง โดยคาดวาจะมีความชัดเจนและความคืบหนาในโครงการดังกลาวภายในป 2562 นี้เชนกัน 

13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
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3. ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาด จํานวน 1,332.17 ลานบาท 

ในป 2561 ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาดมีการรับรูรายไดลดลง 48.99 ลานบาท คิดเปนการลดลง 4% เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน เนื่องจากในป 2560 กลุมบริษัทรับรูรายไดจากโครงการใหญที่เกิดข้ึนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เชน โครงการจากภาครัฐการ
รับจางจัดงานเวิลด เอ็กซโป ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน งานดิจิตอล ไทยแลนด บ๊ิกแบงค ที่เมืองทองธานี และเปนอีกปแหงความ
ภาคภูมิใจของกลุมบริษัทที่ไดรับความไววางใจในการสรางผลงานในนามของภาครัฐบาลไทยจัดงานเวิลด เอ็กซโป ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ       
เอมิเรตส ซ่ึงจะจัดข้ึนในป 2563 โดยกลุมบริษัทไดเร่ิมทยอยรับรูรายไดบางสวนตามมาตรฐานบัญชีต้ังแตไตรมาส 4 ป 2561 เปนตนไป 

 ตนทุนขายและบริการ 
ในป 2561 กลุมบริษัทมีตนทุนรวมจํานวน 1,601.50 ลานบาท ลดลงจากปกอน 114.57 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง 7% เมื่อเทียบกับ     

ปกอน โดยเปนผลจากความพยายามในการควบคุมตนทุนผลิตและการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกๆ กลุมธุรกิจ  

 คาใชจายโดยรวม 
คาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 961.51 ลานบาท เพิ่มข้ึนเล็กนอย 3.59 ลานบาท หรือ 0.4% เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องมาจาก

ความพยายามอยางตอเนื่องในการควบคุมและลดคาใชจายของทุกกลุมธุรกิจ โดยบริษัทต้ังเปาที่จะควบคุมและลดคาใชจายลงทุกปเพื่อ             
ผลประกอบการที่ดีข้ึน นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีตนทุนทางการเงิน 52.20 ลานบาท ลดลง 3.69 ลานบาท คิดเปนการลดลง 7% เมื่อเทียบกับปกอน 
เนื่องจากการจายคืนชําระหนี้บางสวนในป 2561  

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ในป 2561 กลุมบริษัทบันทึกการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาจํานวน 16.74 ลานบาท ลดลง 42.57 ลานบาท 

คิดเปนการลดลง 72% เมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญเปนการลดลงของการรับรูสวนแบงกําไรใน TSE เนื่องมาจาก TSE ไดมีการบันทึกดอยคาของ
สินทรัพยโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยในระบบรางรวมแสง (Thermal) 

 
ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 
ฐานะการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพยรวมจํานวน 3,271.14 ลานบาท เพิ่มข้ึน 65.01 ลานบาท หรือคิดเปนการ

เพิ่มข้ึน 2% เมื่อเทียบกับปกอน หากพิจารณารายการสินทรัพยที่สําคัญในรายละเอียด เปนดังนี้  

o เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนระยะส้ันระยะส้ัน 
กลุมบริษัทมีสินทรัพยในรูปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนระยะส้ัน ซ่ึงมีสภาพคลองเหมือน เงินสด รวมจํานวน

เงิน 184.89 ลานบาท คิดเปน 6% ของสินทรัพยรวม ลดลงเล็กนอย 40.34 ลานบาท  

o ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิในป 2561 จํานวน 378.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 12% ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึนจากปกอนเล็กนอย 

10.95 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 3% เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องมาจากลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่เพิ่มข้ึนในกลุมธุรกิจใหบริการสรางสรรคและ
บริหารงานดานสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  

o สินคาคงเหลือ 
กลุมบริษัทบริหารสินคาคงเหลือไดเปนอยางดี โดย ณ สิ้นป 2561 มีสินคาคงเหลือ 27.14 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 1% ของสินทรัพย

รวม ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบปกอน 3.58 ลานบาท เนื่องมาจากบรรจุภัณฑและวัตถุดิบอาหารของธุรกิจภัตตาคารที่ลดลง  

o รายการโทรทัศน คอนเสิรต และรายการระหวางผลิต 
กลุมบริษัทมีรายการระหวางผลิตในธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายรายการทางโทรทัศน ณ สิ้นป 2561 อยู 24.51 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

134% เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากมีรายการระหวางผลิตซ่ึงคาดวาจะผลิต สงมอบ และออกอากาศไดในป 2562 นี้ 

o เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
จํานวน 479.68 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 15% ของสินทรัพยรวม ลดลงเล็กนอยจากปกอน 1.60 ลานบาท เงินลงทุนดังกลาวเปน        

เงินลงทุนใน TSE และกลุมธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร Index 
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o ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
จํานวน 705.45 ลานบาท คิดเปน 22% ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 90.88 ลานบาท จากปที่ผานมา โดยสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนในเครื่อง

ตกแตงและอุปกรณสํานักงาน เนื่องจากกลุมธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ WSE ไดเปดสาขาเพิ่ม 3 สาขาในป 2561 ไดแก สาขาเมยา ชอปปง
เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 และสาขาเดอะมอลล บางกะป รวมท้ังการลงทุนซ้ืออุปกรณที่เก่ียวกับแสงสีเสียงเพื่อใหบริการ
เชาตอของกลุมธุรกิจใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร Index 

o คาความนิยม 
เปนมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของธุรกิจที่กลุมบริษัทไดเขาซ้ือกิจการมา ณ สิ้นป 2561 กลุมบริษัทมีคาความนิยม 923.17 ลานบาท     

คิดเปน 28% ของสินทรัพยรวม ไดแก ธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ 389.55 ลานบาท ธุรกิจภัตตาคาร 408.59 ลานบาท และกลุมธุรกิจ
ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร Index 125.02 ลานบาท โดยกลุมบริษัทจะดําเนินการทดสอบการ    
ดอยคาทุกป เพื่อใหเปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีปจจุบัน  

o สินทรัพยไมมีตัวตน 
ไดแก ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ความสัมพันธกับลูกคาที่เก่ียวของ และเคร่ืองหมายการคา ณ สิ้นป 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพย   

ไมมีตัวตน 242.44 ลานบาท คิดเปน 7% ของสินทรัพยรวม ลดลงเล็กนอย 1.16 ลานบาท 

o สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
จํานวน 55.88 ลานบาท คิดเปน 2% ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน 25.46 ลานบาท จากปที่ผานมา เนื่องจากการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยภาษี  

เงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของบริษัท 

o สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
จํานวน 182.21 ลานบาท คิดเปน 6% ของสินทรัพยรวม ลดลงเล็กนอย 3.45 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลดลงในเงินประกันของ

สัญญาเชา เนื่องจากการปดสาขาของกลุมธุรกิจภัตตาคารที่ครบกําหนดอายุสัญญา 

 หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 1,857.37 ลานบาท ลดลง 35.43 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญเนื่องมาจาก

การจายชําระคืนหนี้ในระหวางป  

 สวนของเจาของ 
ในป 2561 บริษัทมีการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 46.75 ลานหุน ใหแกกลุมผูรวมทุนเดอะมอลลกรุป ในราคา 3.85 บาท ตอหุน สงผลใหมี

สวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนจํานวน 133.24 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องดวยผลการดําเนินงานของป 2561 ที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย สงผลให ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสวนของเจาของที่เปนสวนของบริษัทใหญจํานวน 839.53 ลานบาท เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 0.93 ลานบาท เมื่อเทียบ
จากจากป 2560 

โครงสรางเงินทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนดังนี้ 
 สวนของเจาของ 1,413.78 ลานบาท คิดเปน 43% ของสินทรัพยรวม 
 สวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 839.53 ลานบาท คิดเปน 26% ของสินทรัพยรวม 
 หนี้สินรวม 1,857.37 ลานบาท คิดเปน 57% ของสินทรัพยรวม 

โดยมีอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญดังนี้ 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (รวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) อยูที่ 1.31 เทา ลดลงจากปกอนซ่ึงอยูที่ 1.44 เทา  
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของที่เปนของบริษัทใหญ (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 2.21 เทา ลดลงจากปกอนซ่ึงอยูที่ 

2.26 เทา  
 อัตราสวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบ้ียจายตอสวนของผูถือหุน (ไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม) 1.17 เทา ลดลงจากปกอน

ซ่ึงอยูที่ 1.33 เทา  
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 3.02 บาทตอหุน ลดลงจากปกอนซ่ึงอยูที่ 3.12 บาทตอหุน  
 ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.41 บาท ลดลงจากปกอนซ่ึงมีขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานอยูที่ 0.64 บาทตอหุน 
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กระแสเงินสด 
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 179.17 ลานบาท ลดลง 24.50 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน ซ่ึง

สามารถช้ีแจงรายละเอียดของการใชไปของเงินสดในแตละกิจกรรมไดดังนี้ 
o ดานกิจกรรมดําเนินงาน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 145.10 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 215.84 ลานบาท 

เนื่องมาจากรายไดจากการดําเนินงานที่เพิ่มข้ึน 
o ดานกิจกรรมลงทุน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 172.17 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 236.30 ลานบาท เนื่องจากการ

ลงทุนขยายสาขาและซ้ือทรัพยสินในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของกลุมธุรกิจใหบริการสอนภาษาอังกฤษ และกลุมกิจธุรกิจ
ใหบริการสรางสรรคและบริหารงานดานสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร Index 

o ดานกิจกรรมจัดหาเงิน กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน 4.85 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 58.12 ลานบาท เนื่องจาก
การออกหุนใหมเมื่อตนปใหกับกลุมเดอะมอลลและการจายชําระเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระในป 2561 

 

13.2 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

-ไมม-ี 


