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1 สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้  

กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นที่จะรวมกลุ่มธุรกิจของเวฟในปี 2562 ดว้ยความตัง้ใจที่จะลดภาระสินหนีโ้ดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
และมีเป้าหมายที่จะเร่ิมตน้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใหมี้ฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงขนาดของธุรกิจและสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี ้โดยในระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไดล้ดหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้โดยรวมไปแลว้จาก 1.8 
พนัลา้นบาท เป็นคงเหลือ 0.7 พนัลา้นบาท 

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในพันธสัญญาที่ใหไ้วท้ี่จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสัยทัศนท์ี่จะน าพากลุ่มบริษัทฯ ใหเ้ป็นผูน้  า
ธุรกิจดา้น “Lifestyle and Entertainment” กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใหผู้บ้ริโภคไดร้บัสินคา้ที่ดีมีคณุภาพอนัมีเอกลกัษณ ์รวมถึงบริการ 
และสื่อโทรทศันแ์ละความบนัเทิงที่จะพฒันาคุณภาพชีวิตใหด้ีขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ยงัเชื่อมั่นอีกว่า ในส่วนของธุรกิจไลฟ์สไตลท์ี่เกี่ยวกบั
อาหารและการศกึษายงัสามารถที่จะเติบโตไดใ้นกลุ่มวยัรุน่และเด็ก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่กลุ่มชนชัน้กลางก าลงัพฒันา
และโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การที่กลุ่มธุรกิจเวฟได้ปรบัตัวไปสู่การเป็นธุรกิจ 
“Lifestyle and Entertainment” จะเป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลกัษณท์ี่จะท าใหก้ลุ่มธุรกิจของเวฟสามารถที่จะปรบัตวัในกลุ่มธุรกิจ
สื่อโทรทศันแ์ละความบนัเทิงได ้ซึ่งจะส่งเสริมและสรา้งความเติบโตใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตลข์องกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี จากภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัและความผันผวนของตลาด กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ร่ิมทบทวนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อีกครัง้เพื่อที่จะเร่ิมตน้ใหม่และมี
ความมุ่งมั่นใหม่ในความพยายามของกลุ่มบริษัทฯ ในดา้นของความแข็งแกร่ง และโอกาสที่จะสามารถเติบโตไดอ้ย่างมีก าไรใน
อนาคต 

ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English เติบโตจากการฟ้ืนตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงลงทุน
ในการปรบัปรุงสาขาและขยายสาขาใหม่เพ่ิมอีกหนึ่งแห่งคือ สาขาเซ็นทรลัพลาซา แจง้วฒันะ นอกจากนีใ้นฝ่ังของลกูคา้องคก์รเติบโต
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30 เนื่องจากทีมขายที่มีความแข็งแกร่ง และกลุ่มบริษัทฯ มีการเปิดสาขาของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street 
English ในต่างจงัหวดัในรูปแบบแฟรนไชสเ์ป็นแห่งแรกที่ เซ็นทรลัพลาซา จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการเติบโตของ
ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English ที่ไดว้างไว ้

ธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer ยอดขายลดลงรอ้ยละ 14 เป็นผลมาจากการปรบัลดสาขาเพื่อเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ในภาพรวม
ของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไดปิ้ดสาขาที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ดงันัน้ ณ สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ธุรกิจ
รา้นอาหาร Jeffer มีจ านวน 61 สาขา ลดลงจาก 64 สาขา จากปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer ยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนเพื่อที่จะขยายฐานของธุรกิจที่มีความเป็นเอกลกัษณข์องรา้นดินเนอรแ์บบตะวนัตก ซึ่งเนน้เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้วยัรุน่และครอบครวั 
นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชสแ์ห่งแรกที่จงัหวดัชมุพรในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยงัคง
มุ่งมั่นที่จะเติบโตผ่านการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชสต์่อไป และยงัจะปรบัภาพลกัษณใ์หม่ของรา้นอาหาร Jeffer ใหมี้ความรูส้ึก
สดใหม่และสอดคลอ้งกบัการเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบไลฟ์สไตล  ์

 

 

 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
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2 สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 
ณ ตน้ปี 2562 บริษัทฯ ไดข้ายหุน้รอ้ยละ 25 ในบริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) (“อินเด็กซ”์) และไดน้ า

เงินจากการขายหุน้ดังกล่าวมาช าระหนีข้องกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดต้ัดสินใจที่จะขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 25 ของ        
อินเด็กซเ์พ่ือลดภาระหนีส้ินของกลุ่มบริษัทฯ และน าเงินที่ไดม้าลงทนุเพ่ิมเติมในธุรกิจไลฟ์สไตลแ์ละธุรกิจของเวฟ ทีวี ในการผลิต
สื่อโทรทศันใ์หแ้ก่ช่อง 3  

ส าหรบัเงินลงทุนของบริษัทฯ ในหุน้ของบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“TSE”) ยงัถือเป็นสินทรพัยท์ี่มี
คุณค่าของบริษัทฯ เรายงัคงถือหุน้รอ้ยละ 9 ใน TSE ทัง้นี ้มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของ TSE ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
อยู่ที่ประมาณ 6 พนัลา้นบาท 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ ได้รบัการประเมินผลอยู่ในระดับ        
“ดีเลิศ” โดยไดร้บัคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 91 จากรายงานการประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 
ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดร้บัการประเมินผลคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2652 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยไดร้บั
คะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 99 จากการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะยงัคงมุ่งมั่นที่จะพฒันาและ
รกัษาผลการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในปีต่อไป  

กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะปรบัตัวในทิศทางที่ดีขึน้ในปีหนา้ภายใตก้ารบริหารจัดการที่มี
ความระมดัระวงัในการขยายธุรกิจ การปรบัปรุงก าไรขัน้ตน้ และโอกาสการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส ์กลุ่มบริษัทฯ จะยงัคง
มุ่งมั่นที่จะท าใหก้ลุ่มบริษัทเวฟ เป็นผูน้  าในธุรกิจดา้น “Lifestyle and Entertainment” ที่สามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนในอนาคต
ในประชาคมอาเซียน กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผูถ้ือหุน้ นักลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงานภาครฐั 
และพนกังานทกุคนส าหรบัการสนบัสนนุและความเช่ือมั่นที่มีใหแ้ก่บริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมา 

 

 

 
(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

                   ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบตัิครบถว้น

ตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด จาํนวน 3 ท่าน คือ                นาย

ประเสริฐ ภทัรดิลก เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หม่อมหลวงนลินี หสัดนิทร และนายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจาํนวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับสาํนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ และ       

ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษัท เพ่ือสอบทานแผน และขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีการประชุม 1 ครัง้ ที่ไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือ

หารือและรบัทราบความเหน็ที่เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี    

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดม้อบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการ มาตรฐาน และขอ้กาํหนดของกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

โดยสรุปผลการปฏิบตัิงานที่สาํคญัได ้ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ช่ือถือได้ 

• สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผูส้อบบญัชี และฝ่ายจัดการของบริษัท  

โดยไดส้อบถาม รบัฟังคาํชีแ้จง รวมทัง้ใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบริษัทและ  บริษัท

ย่อย โดยผูส้อบบญัชีไดย้ืนยนัถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานและไดร้บัความร่วมมือจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี ก่อนนาํเสนอรายงาน

ทางการเงินใหค้ณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิใหเ้ปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• รบัทราบรายงานการวิเคราะหง์บการเงินรายไตรมาสจากฝ่ายจดัการของบริษัท 

• รบัทราบและพิจารณาเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการจัดการเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ที่จะเปิดเผยในหนา้

รายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 2562 มีความถูกตอ้งตามที่ควรใน

สาระสาํคญั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

• พิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน   

• ใหค้วามเหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายใน รบัทราบผลการตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงคณุภาพของงานตรวจสอบภายใน จดัให้

มีกระบวนการของการติดตามผลความคืบหนา้การดาํเนินการของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาํนัก

ตรวจสอบภายใน  

• ประเมินความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบที่นาํเสนอโดย

สาํนกัตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูส้อบบญัชี 

• สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทสาํหรบัปี 2562 ตามแบบประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและสาํนักตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบถามใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

และกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง    

• รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและขอ้สังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25           

แห่งพระราชบญัญัติว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทไดมี้การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนาํเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ นางสาวธิตินันท ์แว่นแกว้ 

และ/หรือนายไพบูล ตนักูล และ/หรือนางสาวนันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ ์เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาํปี 2563 รวมทัง้เสนอแนะจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทที่เสนอแต่งตัง้มีความเป็นอิสระ ไม่ไดใ้หบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี    

มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด 

 

5. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและรายการทีมี่ความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาํหนดทีเ่ก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายงานจากฝ่ายจดัการเร่ืองการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนดาํเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า บริษัทไดมี้การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้ง 

 

6. อ่ืน ๆ 

• สอบทานขอ้มูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์         

ในรายงานประจาํปี 2562 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท (แบบ 56-1)  

• รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทกุครัง้  

• คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างครบถว้น ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (AC Charter) เป็นประจาํทกุปี   

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกาํหนดไว ้และไดม้อบหมายใหส้าํนักตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น  
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5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

• จาํนวนการประชมุและการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก                    4/4 

2. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั 4/4 

3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร 4/4 

 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 (นายประเสริฐ ภทัรดิลก) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

24 กุมภาพนัธ ์2563 
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6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

      
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใตห้นา้ที่และความ
รบัผิดชอบที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท รวมทัง้เสนอนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นๆ ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ตลอดจนพนกังานทกุระดบั 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3) หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4) นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชมุ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาในเรื่องส าคญัต่างๆ และรายงานผลการประชุม 
พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดงันี ้

1. พิจารณากรรมการบริษัทที่ครบก าหนดตามวาระตอ้งออกจากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายสมศกัดิ์ 
พยบัเดชาชัย นายแมทธิว  กิจโอธาน และดร.แคทลีน มาลีนนท ์โดยกรรมการหนึ่งในสามอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี
ส่วนไดเ้สีย จึงเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา ส่วนกรรมการอีกสองท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ เขา้ด ารงต าแหน่ งอีก
วาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิในการปฏิบตัหินา้ที่อย่างสม ่าเสมอ ความระมดัระวงั รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทและผูถ้ือหุน้ และที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ไดอ้นุมัติใหแ้ต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

2. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งขอ้เสนอดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง        
รอบครอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นส าคญั และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 

 
 

(นายชยัประนิน  วิสทุธิผล) 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี        
ดร.แคทลีน มาลีนนท ์เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายธีร ์สีอมัพรโรจน ์และนายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
อ านาจหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร ก ากบัดูแลการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง ติดตามการปฏิบตัิตามกลยทุธข์องหน่วยงานภายในองคก์ร ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง และรบัทราบผลหรือความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานต่างๆ และหนา้ที่อ่ืน
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 มีการประชมุ จ านวน 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเรื่องที่ส  าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพ่ือใหม้ั่นใจว่านโยบายดงักล่าวยงัคงมีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด    

2. ติดตามความคืบหนา้ของการประเมินปัจจยัความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย 

3. รบัทราบความเสี่ยงระดบัองคก์รที่ส  าคญัส าหรบัปี 2562 และพิจารณาอนมุตัิแนวทางในการบริหารจดัการความเสี่ยง  

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ส  าคญัอย่างสม ่าเสมอ 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดป้ระเมินการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทกุปี โดยไดมี้การปฏิบตัหินา้ที่ครบถว้น ตามที่ระบุ
ไวใ้นนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่าในรอบปี 2562 กลุ่มบริษัทไดด้  าเนินการพฒันาการบริหารความเสี่ยงองคก์รให้
ครอบคลุมความเสี่ยงหลักที่ส  าคัญทุกด้าน มีการติดตามความเสี่ยงที่ส  าคัญของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และไดก้ าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมี้ประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ โดย
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 

(ดร.แคทลนี  มาลีนนท)์ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

28 กุมภาพนัธ ์2563 

 
 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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8 รายงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 
รวมทั้งเพื่อสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการประกอบดว้ย นายชยัประนิน  วิสทุธิผล เป็นประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั และนายฟิลิป โอลิเวอร ์
เพียซ เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไดด้ าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ลุ่มบริษัทมีหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพฒันาการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ส  าคญัต่างๆ และ
รายงานผลการประชมุ พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยสรุปได ้ดงันี ้

1. รายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได ้91 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ทั้งนี ้บริษัทไดร้บัคะแนนในระดับ “ดีเลิศ 
(Excellent)” เช่นเดียวกบัปี 2561 และ 2560  

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2562 (Annual General Meeting 
Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได้ 99 คะแนน จัดอยู่ในระดับ      
“ดีเยี่ยม” ทั้งนี ้บริษัทได้รบัคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2561 แต่นอ้ยกว่าปี 2560 ที่บริษัทได้รบัคะแนนในระดับ        
“ดีเยี่ยม สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent)”   

บริษัทเชื่อมั่นว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจึงมุ่งมั่นที่จะก ากบัดูแลใหก้ลุ่มบริษัทมีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดูแลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัทอย่างเครง่ครดั รวมทัง้ส่งเสริมใหก้ลุ่ม
บริษัทมีหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ทนัสมยัสอดคลอ้งกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เพื่อยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบตัิดา้นการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 

(นายชยัประนิน  วิสทุธิผล) 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
 
 
 

 

รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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9 คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                    
 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
▪ ประธานกรรมการบริษัท 
▪ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
▪ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และ 
▪ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

ดร.แคทลีน มาลีนนท ์
▪ กรรมการ 
▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
▪ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ ประธานกรรมการก ากบัดูแล

กิจการ และ 
▪ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
▪ กรรมการอิสระ และ 
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

นายสมศักดิ ์พยับเดชาชยั 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ และ 
▪ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

หม่อมหลวงนลินี หัสดินทร 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ และ 
▪ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
 

นางสาวเทรซีแอนน ์มาลีนนท ์
▪ กรรมการ 

นายธีร ์สีอัมพรโรจน ์
▪ กรรมการ 
▪ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
▪ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม   

นายฟิลิป โอลเิวอร ์เพียซ 
▪ กรรมการอิสระ 
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
▪ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 

นางสาวปิยวดี มาลีนนท ์
▪ กรรมการ และ 
▪ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  

คณะกรรมการบริษัท 
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 30 เมษายน 
2552 โดยจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัที่ 2 กันยายน 2536 ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียน 510.07 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 510.07 ลา้นบาท และมีทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว  467.95 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกจัดตั้ง คือ การผลิตตลับ
วีดีโอเทปทั้งชนิดไม่บรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-Cassette ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบนัเทิงสู่ธุรกิจไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี ้  

1. เป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทัศน ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ให้บริกำรฝึกสอนและอบรมทำงด้ำนวิชำภำษำอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภำยใต้ช่ือสถำบันสอนภำษำ Wall Street English 

(“WSE”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
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3. ให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ภำยใต้ช่ือ “Jeffer Steak & Seafood”   
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วิสัยทัศน ์(Vision)  
บริษัทจะเป็นผูน้  าในดา้น “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเนน้พฒันาผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่

เหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอ้มทั้งสรา้งความบันเทิง ทั้งนีเ้พื่อเป็นการเติมเต็มและเสริมสรา้ง  Lifestyle ของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหมี้ความ
สมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 
 

พันธกิจ (Mission)  
เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการบริหารจดัการ บริษัทมีพนัธกิจ สรุปไดด้งันี ้

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการ และความบนัเทิง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

• การใหค้วามส าคัญในการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของบริษัท ให้มีความรู ้ทักษะ และศักยภาพเพื่อบริการที่ดีเลิ ศและใหส้ามารถ
สรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ดีและมีคณุภาพย่ิงขึน้ใหก้บัองคก์ร 

• การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

• การตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการสนบัสนนุใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึน้ 
 
คุณค่ำหลัก (Core Value) 
โดยคณุค่าหลกัที่จะชว่ยผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และพนัธกิจได ้แก่  

• Wow : เป็นการตระหนักและสรา้งความประทบัใจหรือก าลงัใจใหก้ับตนเอง พนักงานในองคก์ร ผูบ้ริโภค และลูกคา้ อย่างสม ่าเสมอ
ทกุๆวนั 

• Achieve : การด าเนินธุรกิจเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ภายใตว้ิธีการที่ถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจ 

• Value : มีทีมงานที่สรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑท์ี่มีคณุค่าใหก้บัลกูคา้หรือผูบ้ริโภค 

• Enlighten : เป็นการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยดุยัง้ 
 

ทัง้นี ้บริษัทไดมี้แนวทางหรือกลยุทธ์ในการด าเนินการ ไดแ้ก่ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่โดดเด่นและมีความหลากหลายเพ่ือ
ครอบคลมุถึงกลุ่มเป้าหมาย มีกลยทุธด์า้นการตลาดที่ยืดหยุ่นและสรา้งสรรค ์มีทีมงานและบคุลากรที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดงักล่าว “โดยบริษัทไดจ้ัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละวิสยัทศันข์อง
บริษัทขา้งตน้ โดยมีเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดเ้ฉลี่ยไม่ต ่ากว่าปีละ 10% ”   

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยของบริษัท  
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ปี เหตุกำรณ ์
ปี 2545 บริษัทไดห้ยดุด าเนินการผลิตตลบัวีดีโอสินคา้หลกั 
ปี 2550 บริษัทไดย้กเลิกส่วนงานธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายภาพยนตรพ์รอ้มลิขสิทธิ์ 
ปี 2553 บริษัทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน  ์
ปี 2554 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด 

(TSE) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อจ าหน่ายใหภ้าครฐัและเอกชนจาก 10% เป็น
ไม่เกิน 35% ของทนุจดทะเบียน TSE 

 2. ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของ TSE มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทลงทนุใน TSE คิดเป็นสดัส่วน 25% ของทนุจดทะเบียน TSE 
 3. บริษัทช าระค่าหุน้เพิ่มทุนใน TSE เพิ่ม 117.5 ลา้นบาท รวมเป็น 149.5 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 10.9% 

ของทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ใน TSE 
ปี 2555 บริษัทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูใ้หบ้ริการจดัแสดงคอนเสิรต์และกิจกรรมต่างๆ 
ปี 2556 1. บริษัทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์
 2. เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556 นายประชา  มาลีนนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท โดย

บริษัทไดแ้ต่งตัง้นายแมทธิว  กิจโอธาน ใหด้ ารงต าแหน่งแทน เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2556  
 3. บริษัทช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนใน TSE เพิ่มอีก 104.7 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุน 341.2 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทถือหุน้

ครบ 25% ของทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ใน TSE 
ปี 2557 1. เม่ือวันที่  30 เมษายน 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle โดยการเข้าซื ้อหุ้นทั้ งหมดของบริษัท             

เอ็ฟฟิเชียนท ์อิงลิช เซอรว์ิสเซส จ ากดั (EES) ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษภายใตช้ื่อ “Wall Street English”  
 2. บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TSE จ านวนหุน้ 22 ลา้นหุน้ ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุน้ 

รวมเป็นเงิน 85.80 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทนุใน TSE 20% ของทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ใน TSE 
 3. เม่ือวนัที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทไดข้ยายธุรกิจ Lifestyle เพ่ิมเติมในธุรกิจรา้นอาหารสเต๊กและอาหารทะเลภายใตช้ื่อ 

“Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จ ากัด ผ่านบริษัท เวฟ ฟู้ด 
กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

ปี 2558 เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดข้ยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นการ
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “Index” โดยการเข้าซื ้อหุ้นจ านวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุน
ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ของบริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน)  

ปี 2559 1. การเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป  
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดมี้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General Mandate) จ านวน    

ไม่เกิน 97.20 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมทกุรายตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย
มีราคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท 

 2. การจ าหน่ายหุน้ TSE บางส่วน 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจ้ าหน่ายหุน้ TSE จ านวน 181.50 ลา้นหุน้ คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่
ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ของ TSE และภายหลังจากการจ าหน่ายหุน้ของ TSE ดังกล่าวแลว้ ส่งผลให้
บริษัทมีการถือหุน้ใน TSE คงเหลือ คิดเป็น 10% ของทนุจดทะเบียนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ของ TSE 

 3. การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจการศกึษา 
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพื่อเป็นการรองรบัการ
ขยายธุรกิจไปสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ม CLMV โดยการขายหุน้ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ใน EES คิดเป็น 100% ของ
หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ใหแ้ก่บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท 
ซีวีดี ออแกไนเซอร ์จ ากัด) (“ผูซ้ือ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็น 100% ของหุน้สามัญที่
ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้) 
 

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรและส ำคัญ 
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ปี เหตุกำรณ ์
ปี 2560 การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน ์

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน ์โดยการขายหุน้
ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เวฟ ทีวี จ ากัด คิดเป็น 100% ของหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ใหแ้ก่บริษัท 
เวฟ พิคเจอรส์ จ ากัด (“ผูซ้ือ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้คิดเป็น 100% ของหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายและ
เรียกช าระแลว้  

ปี 2561 1. การขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทไดข้ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 46.75 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป 
จ ากดั 

 2. การจ าหน่ายหุน้ในบริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทไดเ้ขา้ลงนามสญัญาซือ้ขายหุน้เพื่อจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ไม่เกิน 86 ลา้นหุน้ คิดเป็น 
50% ของทุนช าระแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) (Index) ให้กับกลุ่มครอบครัว            
กาญจนะโภคิน (กลุ่มผูซ้ือ้) ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมใน Index  

ปี 2562 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 กลุ่มบริษัทไดมี้การขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบระบบแฟรนไชส ์ดงันี ้    
1. บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ากดั และเป็นผูถ้ือ

ลิขสิทธิ์หลกั (Master Franchise) การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาองักฤษภายใตช้ื่อ “Wall Street English” และ
สามารถใหส้ิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผูส้นใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ โดยได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจ านวน 1 สาขา ในส่วนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น   

2. บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ากดั ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซ์ีแลว้จ านวน 1 สาขา ที่จงัหวดัชมุพร   
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บริษัท ไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี ้
 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นกลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   
1  WAVE ไดล้ดสดัส่วนการถือหุน้ใน Index ซึ่งเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุน้เพ่ือจ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ Index เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 โดย ณ 

สิน้ปี 2562 WAVE ถือหุน้ใน Index อยู่ 25%                
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

1.3 ภำพรวมของกำรประกอบธุรกจิของบริษทัและบริษัทย่อยทีด่ ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนั 
 

บมจ. ไทย โซล่ำร ์เอ็นเนอรย์ี่    9% 

บริษัทย่อย/ 
บริษัททีม่ีอ ำนำจควบคุม 

บริษัทร่วม 

บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป                100% 

บจ. เวฟ พิคเจอรส์              100% 

บจ. เวฟ ทวีี                       100% 

บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์    100% 

บจ. เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป      100% 

บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 100% 

บมจ. อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ 1    25% 
 

 

 

บริษัทย่อย 

บริษัทรว่ม 
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โดยสรุปรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท ดังนี ้     
 
(1) บริษัท และบริษทัย่อย ประกอบดว้ย :  

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร สัดส่วนกำรถือหุ้น 
ของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรำยย่อย (ถ้ำมี) 
(ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจ าหน่ายละครไทยของ
สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 

2. ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 
1. บริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จ ากดั บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นทางธุรกิจ เพื่อ

ความชดัเจนและคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
100% 

2. บรษิัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั 
 

บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจโดยการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด ์มูฟวี่ สตูดิโอส ์
จ ากดั เพ่ือความชดัเจนและคล่องตวัในการบริหารจดัการ  

100% 

3. บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จ ากดั 
 

• เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchise) การเปิด
สถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใตช้ื่อ “Wall 
Street English” และสามารถใหส้ิทธิดังกล่าวต่อนัก
ล งทุ น แ ล ะผู้ ส น ใจ ทั่ ว ไป ทั้ ง ใน ป ระ เท ศ ไท ย 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได ้

• บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจโดย
การเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร ์
จ ากัด เพื่อความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหาร
จดัการ  

100% 

4. บริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด 
(มหาชน) 

ใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นการสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร 

25% 
(อีก 75% ถือโดยรายย่อยบคุคลอ่ืนๆ) 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จ ำกัด 
1. บริษัท เวฟ ทีวี จ ากดั • ผลิตและจดัจ าหน่ายรายการทางโทรทศัน ์ 

• ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน ์ 

100% 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด 
1. บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ากดั • จดัซือ้ จัดหาวตัถดุิบ รวมทัง้อุปกรณท์ี่ใชใ้นการผลิต 

เพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

• ประกอบกิจการรา้นอาหาร จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม  

100% 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด 
1. บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั  
โรงเรียนเอกชน สถาบนัสอนภาษา รบัท าการฝึกสอนและ
อบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ   
 

100% 
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17 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

(2) บริษัทรว่ม ประกอบดว้ย : 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ของบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย (ถ้ำมี) 

(ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562) 
บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 
1. บริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่  จ ากัด 

(มหาชน) 
ประกอบกิจการดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือจ าหน่ายใหภ้าครฐัและเอกชน 

9% 
(อีก 36.98% ถือโดยบจ. พี.เอ็ม.      
เอ็นเนอรย์ี่, 9% ถือโดยบมจ. ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น และ
อีก 45.02% ถือโดยรายย่อยอ่ืนๆ)  
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โครงสร้างรายได้รวมของทัง้กลุ่มบริษัทในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย 
%การถือหุ้น
ของ WAVE

หรือบริษัทย่อย 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 
รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้รวม         
1. ธุรกิจบนัเทิง 1 WAVE,  

WAVE TV  
Index Group  

 
100 
25 2 

1,381 57 0.4 0 31 3 

2. ธุรกิจภตัตาคาร JEFFER 100 627 26 594 52 511 46 
3. ธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ WSE  100 399 16 529 47 545 50 
4. รายไดอ่ื้น All Companies  27 1 10 1 15 1 

รวมรายได้ 2,434 100 1,133 100 1,102 100 
อัตราการเติบโต  (20%)  (53%)  (3%) 

 
 
 
หมายเหต ุ 
1 บริษัทไดจ้ดักลุ่มประเภทตามส่วนงานของธุรกิจบนัเทิงใหม่ โดยปี 2560 ประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ ธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายรายการทางโทรทศัน ์และธุรกิจการ

ใหบ้ริการสรา้งสรรค์และบริหารงานดา้นสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร และปี 2561 – 2562 ประกอบดว้ย 1 ประเภท คือ ธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายรายการทาง
โทรทศัน ์  

2 WAVE ไดล้ดสดัส่วนการถือหุน้ใน Index ซึ่งเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุน้เพือ่จ าหน่ายไปซึ่งหุน้ของ Index เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2561 โดย ณ สิน้ปี 2562 WAVE ถือหุน้
ใน Index อยู่ 25%    

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

2.1 ธุรกิจรับจ้างผลิตรายการทางโทรทัศน ์   
ด าเนินงานภายใต ้บจ.เวฟ ทีวี (“บริษัทฯ”) 

ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน ์
บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการผลิตละครโทรทศัน ์ที่รบัจา้งผลิต 2 เร่ือง คือ เร่ือง “ความทรงจ าสีจาง” และเรื่อง “ซ่านเสน่หา” 
 

ช่ือรายการ “ความทรงจ าสีจาง” 

 

วันทีอ่อกอากาศ  อยู่ระหว่างด าเนินการผลิต  
เวลาออกอากาศ  20 .1 5  - 2 2 .3 0  น . (ค าด ว่ า จ ะ อ อก อ าก าศ ได้ ใน                

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563) 
สถานีโทรทัศน ์             สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสี ช่อง 3 
ผู้ชมเป้าหมาย ครอบครวัทั่วไป ทกุเพศทกุวยั 
นิยามรายการ:  
ความทรงจ าสีจาง เป็นเรื่องราวความรกัระหว่างพี่ชายกับน้องสาวที่สุดแสนจะ         
โรแมนติก ที่มีจุดเริ่มตน้มาจากครอบครวัสามครอบครวัที่อยู่ห่างไกลกันคนละมุม
เมือง ไม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน และมีฐานะทางสงัคมที่แตกต่างกนั แต่เม่ือฟ้าก าหนดให้
พวกเขาเกิดมาคู่กนั เรื่องราวสบัสนอลหม่านมากมายจึงบงัเกิดขึน้ตามมา...  

 
 

ช่ือรายการ “ซ่านเสน่หา” 

 

วันทีอ่อกอากาศ  อยู่ระหว่างด าเนินการผลิต  
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น. (คาดว่าจะออกอากาศไดใ้น

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564) 
สถานีโทรทัศน ์             สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสี ช่อง 3 
ผู้ชมเป้าหมาย ครอบครวัทั่วไป ทกุเพศทกุวยั 
นิยามรายการ:  
ซ่านเสน่หา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่อยู่ในครอบครวัที่มีพ่อหัวโบราณ และ      
เช่ือว่าผูห้ญิงตอ้งตกอยู่แทบเทา้ผูช้ายแมย้คุสมยัจะเปลี่ยนไปเท่าไหร ่แต่เธอตอ้งการ
พิสูจนใ์หผู้เ้ป็นพ่อไดเ้ห็นว่า เธอสามารถประสบความส าเร็จไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึง
ผูช้ายอย่างเดียว!!!   

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

• กลยุทธก์ารแข่งขัน 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ด าเนินธุรกิจการบนัเทิง เพื่อผลิตละครโทรทศันท์ี่มีคุณภาพใหก้บัสถานี โทรทศันช์่องต่างๆ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มลกูคา้ของบริษัทฯ ก็คือ ผูช้มรายการ ดงันัน้บริษัทฯ จะตอ้งแข่งขนัดา้นคณุภาพของรายการกบัผูจ้ดัรายอ่ืนๆ 

• กลุ่มผู้ชมรายการเป้าหมาย 
บริษัทฯ มุ่งเนน้การผลิตละครโทรทศันท์ี่ใหผู้ค้นทกุกลุ่มทกุสาขาอาชีพสามารถชมได ้และไดร้บัสาระและความบนัเทิง โดยกลุ่มผูช้มหลกั

จะเป็นตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเภทละครโทรทศัน ์กล่าวคือ 

รายการ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

“ความทรงจ าสีจาง” ส าหรบัครอบครวั ทกุเพศ ทกุวยั 

“ซ่านเสน่หา” ส าหรบัครอบครวั ทกุเพศ ทกุวยั 
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• การจ าหน่าย และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจรบัจา้งผลิตละครโทรทศัน ์ซึ่งจะตอ้งมีการน าเสนอรูปแบบละครที่จะสรา้งแก่ทางสถานีและเม่ือไดร้บัอนมุตัิใหด้  าเนินการ

สรา้งไดแ้ลว้ก็จะมีการท าสัญญาว่าจา้งกับทางสถานีเป็นรายเรื่องและไดก้ าหนดใหส้่งมอบมว้นเทปที่เสร็จสมบูรณ์แลว้แก่สถานีเพื่อรอการ
ออกอากาศต่อไป 

• สภาพการแข่งขัน 
สภาพการแข่งขันดา้นการผลิตรายการทางโทรทศัน ์โดยเฉพาะละครโทรทศันใ์นปัจจุบนัมีการแข่งขันกันมากขึน้ ทัง้ผูจ้ัดละครโทรทศัน์

และรายการโทรทัศนท์ี่มีจ านวนเพ่ิมมากขึน้ เนื่องจากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าใหผู้ป้ระกอบการ
โทรทัศน์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรบัปรุงคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
สถานีโทรทศันเ์องดว้ย โดยที่ผ่านมาสถานีโทรทศันแ์ต่ละแห่งมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทศันใ์หม่หลาย
รายการเพ่ือเพ่ิมกระแสความนิยมของผูช้มโทรทัศน ์อย่างไรก็ดีจากขอ้มูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่า สื่อโทรทัศนย์ังคงเป็นสื่อที่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดสงูสดุเสมอมา เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดจ้ านวนมากและน าเสนอไดท้ัง้ภาพและเสียงพรอ้มกนั 

• การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละครโทรทศันท์ี่มีคณุภาพ โดยจะเป็นละครแนวใดขึน้อยู่กับสภาวะตลาด บทภาพยนตรแ์ละการพิจารณา

ของสถานีโทรทศันผ์ูว้่าจา้ง ซึ่งจะมีการท าสัญญาว่าจา้งผลิตละครโทรทัศนเ์ป็นรายเร่ือง เม่ือผลิตเสร็จก็จะส่งมอบทางสถานีเพื่อออกอาก าศ
ต่อไป  

ขัน้ตอนการผลิตละครโทรทศัน ์เร่ิมตัง้แต่ ขัน้ตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) ขัน้ตอนการถ่ายท า / บนัทึกเทป (Production) และ
ขัน้ตอนภายหลงัการถ่ายท า (Post-production) โดยมีรายละเอียดของแต่ละขัน้ตอน ดงันี ้

1. ข้ันตอนเตรียมการผลิต (Pre-production)   
ขัน้ตอนการผลิตละครในแต่ละเร่ือง เริ่มตน้จากฝ่ายผลิตท าการจัดหาบทประพันธ ์จากส านักพิมพต์่างๆ มาจัดท าเป็นเรื่องย่อเพื่อ

น าเสนอใหก้ับทางสถานีเพ่ือพิจารณา หรืออาจเป็นการคิดโครงเร่ืองขึน้มาเองจากการระดมความคิดของสมาชิก ซึ่งไดจ้ากการชมภาพยนตร ์ซี่รีย์
ต่างประเทศ หรือจากการฟังเพลง เป็นตน้ และจะน าขอ้มูลต่างๆ เหล่านั้นมาประมวลผลสรา้งสรรคอ์อกมาใหเ้ป็นโครงเรื่อง (Plot) เพื่อมาเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการน าเสนอละครใหก้ับทางสถานีก็เป็นได ้และภายหลงัจากที่สถานีไดอ้นุมัติใหจ้ัดท าละครเรื่องดงักล่าวแลว้ ทางฝ่ายผลิตก็จะ
ด าเนินการจัดหาทีมผลิตละคร อันประกอบไปดว้ย คนเขียนบท ผูก้  ากับ โปรดิวเซอร ์ธุรกิจกองถ่าย ประสานงาน ฝ่ายจัดหาสถานที่ ศิลปกรรม    
ฝ่ายดแูลเสือ้ผา้ และอ่ืนๆ หลงัจากนัน้ก็เป็นการก าหนดตารางการด าเนินงานถ่ายท าละครเพื่อจะไดว้างแผนและวางตวันกัแสดงในล าดบัต่อไป  

2. ข้ันตอนการถ่ายท า / บันทกึเทป (Production) 
การถ่ายท าละครแต่ละครเรื่อง จะวางแผนการถ่ายท าโดยประมาณ 8 เดือน (ทัง้นีเ้วลาการท างานอาจจะมากกว่าที่ก าหนดไว ้เพราะ

อาจมีผลกระทบจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ) ลกัษณะการท างานจะถ่ายท าทุกอาทิตย ์ตามคิวที่ไดก้ าหนดโดยจะแบ่งเป็น (วนัจันทร ์วนัองัคาร และวนัพุธ) 
หรือ (วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์วนัเสาร ์และวนัอาทิตย)์ ส าหรบัการเลือกคิวถ่ายท าจะขึน้อยู่กบัคิวของนกัแสดงและทีมงานที่มีความเหมาะสมเป็นหลกั   

3. ข้ันตอนภายหลังการถ่ายท า (Post-production) 
กระบวนการภายหลงัการถ่ายท าละคร (Post-production) เป็นกระบวนการตดัต่อเทปที่ไดบ้ันทึกการถ่ายท า รวมถึงการคดัเลือก

ภาพ การเพิ่มเสียง หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีทีมงานในการตรวจสอบคุณภาพอีกครัง้ ก่อนส่งเทปละครใหท้างสถานีเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมต่อการออกอากาศ (ส าหรบัวนัที่ออกอากาศทางสถานีจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหนา้เพื่อจะไดมี้เวลาในการส่งเทป) หากมีเนือ้
ละครส่วนไหนที่ไม่เหมาะสมต่อการออกอากาศ ทางสถานีสามารถส่งกลบัใหท้างบริษัทฯ ด าเนินการแกไ้ขได ้ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ  ยงัไม่พบปัญหา
ดงักล่าวเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายไม่ผลิตละครที่เขา้ข่ายตอ้งหา้ม ทัง้นีก้ารท างานจะเสร็จสิน้ก็ต่อเม่ือทางบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งเทปที่สมบูรณท์ี่พรอ้ม
ใหท้างสถานีน าไปออกอากาศทางโทรทศันต์่อไป  
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2.2 ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ช่ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English 
(“WSE”)   

ด าเนินงานภายใต ้บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ากัด ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทผูด้  าเนินกิจการและใหบ้ริการดา้นการสอนภาษาอังกฤษและเป็น

สถาบนัที่ใหบ้ริการส าหรบัผูใ้หญ่ (Adult Learner) ภายใตช้ื่อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ซึ่งผลิตภัณฑแ์ละรูปแบบการใหบ้ริการ
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการภายใตล้ิขสิทธิ์ของบริษัท WSE Hong Kong Limited นอกจากนีบ้ริษัทฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีท ยงัเป็น
ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรียนตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

ในระดับของสากลวอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์มากกว่า 47 ปี และมีสาขา
มากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนไม่ต ่ากว่า 3 ลา้นคน ส าหรบัประเทศไทยบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น 
กรุ๊ป จ ากัด เป็นผูป้ระกอบการที่ไดร้บัลิขสิทธิ์เพ่ือใหป้ระกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ปิดด าเนินกิจการในประเทศไทย
มากกว่า 16 ปี เริ่มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 มีนักเรียนผ่านการเรียนแลว้ทัง้สิน้กว่า 76,000 คน และจ านวนนักเรียนในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนกว่า 8,500 
คน ปัจจุบนับริษัทฯ มีสาขาเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ านวน 12 สาขา เพ่ือรองรบัการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทั่วทัง้กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และจ านวน 3 สาขาในส่วนภูมิภาค ในภาคเหนือที่จังหวดัเชียงใหม่ คือ สาขาเซ็นทรลั เฟสติวลั เชียงใหม่ และสาขาเมญ่า และในส่วน
ภาคตะวนัออกที่จงัหวดัระยอง คือ สาขาอิสเทอรน์ซีบอรด์ ท าใหบ้ริษัทฯ มีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้ 15 สาขา  
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นอกจากนโยบายการขยายสาขาของบริษัทฯ แลว้ ในปี 2562 บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และเป็น
ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัลิขสิทธิ์ประเภท Master Franchise Agreement สามารถด าเนินกิจการใหบ้ริการดา้นการสอนภาษาอังกฤษ ภายใตช้ื่อว่า 
วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ทัง้ในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเปิด
ให้บริการเอง และ/หรือผ่านบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รบัลิขสิทธิ์ในการอนุญาตใหผู้้ประกอบการรายอ่ืน (Sub-Franchisee) 
สามารถเปิดด าเนินกิจการสอนภาษาองักฤษภายใตช้ื่อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ผ่านรูปแบบระบบแฟรนไชสไ์ด ้นโยบายการ
ขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชสน์ีเ้พ่ือเพิ่มฐานการใหบ้ริการและการเปิดธุรกิจเขา้สู่ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยใหม้ากยิ่งขึน้ โดยในปี 
2562 ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซ์ีแลว้ จ านวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น ท าใหบ้ริษัทฯ มีจ านวนสาขาทัง้
ที่ด  าเนินการเองและผ่านระบบแฟรนไชส ์รวมทัง้สิน้ 16 สาขา  

หลกัสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นหลกัสูตรมาตรฐานที่ใชเ้หมือนกนัในทุกประเทศทั่วโลก โดยหลกัสูตรดงักล่าวไดร้บั
การออกแบบใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนที่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างชาติ โดยเนือ้หาหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ มี
จ านวนทัง้หมด 20 ระดบั ทัง้นี ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาไปตามพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รียนแต่ละคน ลกัษณะของระบบการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีความเป็นเอกลกัษณ์ กล่าวคือ วิธีการเรียนเป็นแบบผสมผสาน (Blended Method) ท าใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนรูภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นธรรมชาติ อีกทัง้ยงัท าใหผู้เ้รียนสามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ย่างมั่นใจ 

ส าหรบัระบบการเรียน เจา้ของลิขสิทธิ์ไดมี้การพฒันาระบบการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยไดมี้การลงทุนดา้นเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาระบบการ
เรียนออนไลนใ์หเ้ป็นระบบที่ทนัสมัยมากยิ่งขึน้ พรอ้มทั้งพัฒนาหลักสูตรใหมี้ความน่าสนใจ เพื่อตอบโจทยใ์หก้ับผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ดว้ย และเพื่อ
ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีหลักสูตรพิเศษ (VIP Course) ส าหรบักลุ่มลูกค้าที่ต้องการเรียน
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด โดยผ่านกระบวนการเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทั้งนีเ้พื่อให้การพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็ตามที่ลกูคา้ตอ้งการ 

นอกจากหลักสูตรหลกัที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทฯ ไดมี้การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS Course ซึ่งเป็นการสอบระดับ
สากลที่ผลไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รต่างๆ ทั่วโลกเพื่อใชย้ื่นผลในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปสห
ราชอาณาจกัร และประเทศในเครือจักรภพองักฤษ รวมถึงการท างานในบริษัทชัน้น า โดยที่หลกัสตูรดงักล่าวไดร้บัการออกแบบและสอนโดยอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอบโดยเฉพาะ ซึ่งการเรียนการสอนใชร้ะบบผสมผสาน (Blended Method) รวมทัง้มีการจ าลองการสอบจริง (Mock Test) 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงพฒันาการ รวมทัง้ทราบถึงทกัษะที่ตอ้งฝึกฝนมากขึน้ก่อนการสอบจริง และเรายงัมีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนพรอ้ม
และมั่นใจในการสอบ เช่น การเขียนเรียงความ (Essay Marking Service) และการเขา้รว่มกิจกรรม English Corner 

เพ่ือยืนยนัในมาตรฐานการศกึษาที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ บริษัท ฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชไดเ้ขา้
สู่การรบัรองในดา้นการประกันคณุภาพในโครงการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนนอกระบบของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการตัง้แต่ปี 2556 โดยสาขาแรกที่เขา้ผ่านการตรวจและรบัรองการประกันคุณภาพในระดบัดีมาก คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลล์
สตรีทอิงลิช สาขาแฟชั่น ไอสแ์ลนด์ โดยไดร้บัการตรวจและรบัรองในปี 2556 สาขาต่อมา คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช สาขาเมกา      
บางนา ซึ่งผ่านการตรวจและรบัรองการประกันคุณภาพในระดับดีมากเช่นเดียวกัน  ทั้งนี ้โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการให้ทุกสาขาที่มีอยู่เข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพ และผ่านการรบัรองตามนโยบายและข้อก าหนดของกฎหมายที่ควบคุมโดย
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป เพ่ือใหน้ักเรียนและผูบ้ริโภคมีความมั่นใจว่า โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีมาตรฐานทัง้ในดา้นของสินคา้และ
การใหบ้ริการในระดบัดีมาก 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพรวมของตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่
จ  าเป็นตอ้งน าไปใชใ้นการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกันทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการรวมตวักนัเป็นหนึ่งเดียวภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ท าใหต้ลาดมีการตื่นตวัในการพฒันาภาษาองักฤษอย่างกวา้งขวาง  

โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชซึ่งไดเ้ปิดด าเนินการมากกว่า 16 ปี และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลักสูตรของ
โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นที่รูจ้ักและยอมรบักนัโดยทั่วไปว่า มีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ อีกทัง้ยงัเป็นหลกัสูตรที่ผ่าน
การรบัรองของ CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จึงส่งผลให้โรงเรียนสอน
ภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีศกัยภาพในการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี  
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• กลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชมีตั้งแต่กลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นิสิตนักศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษา วยัท างานและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพฒันาภาษาองักฤษ รวมถึงกลุ่มพ่อแม่ ผูป้กครองที่ใหค้วามสนใจในการสรา้ง
รากฐานที่ดีดา้นภาษาองักฤษใหก้บัลกูหลาน เพื่อต่อยอดไปสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นใจ 

• กลยุทธใ์นการแข่งขัน 
การใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เนื่องจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเขา้มา

แข่งขันไดค้่อนขา้งง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดว้างเป้าหมายในการเป็นผูน้  าของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชา
ภาษาองักฤษ โดยการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถตรงตามคุณสมบตัิที่ก าหนด มีสถานที่ตั้งในท าเลที่ดีและเหมาะสม การ
สรา้งทีมขายใหแ้ข็งแกรง่และมีคณุภาพ การจดัแคมเปญใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้และปรบัเปลี่ยนใหท้นัต่อเหตกุารณอ์ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีย้งั
ท าการตลาดที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธแ์บรนดส์ินคา้ และส่งเสริมการขายผ่านกลยทุธท์างการตลาด พรอ้มใหค้วามส าคญักบักลุ่มลกูคา้
เก่าอย่างต่อเนื่อง ดว้ยเคมเปญที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายอีกดว้ย     

• การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย     
ดว้ยชื่อเสียงของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ที่สะสมมามากกว่า 16 ปี ในประเทศไทย และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้

ทางโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชในปัจจบุนัมีการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย โดยการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อ
รองรบัการขยายของเขตเมือง ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนเปิดสาขาเพ่ิมเติม 1 สาขาในภาคตะวนัออก ซึ่งคาดว่าสาขาใหม่จะเปิดด าเนินการได้
ในไตรมาสแรก ของปี 2563 รวมทั้งการขยายสาขาผ่านระบบแฟรนไชสซ์ึ่งคาดว่าจะเปิด 5 สาขาในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวภายในเรว็ๆ นี ้เพ่ือรองรบัการกระจายตวัของประชากรที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 

• แผนการตลาดโดยรวม 
ตลอดระยะเวลา 16 ปี โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชยังคงเป็นผูน้  าทางการตลาด และครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 

(จากผลการส ารวจของ Enviro (Thailand) ) ในทกุๆ กลุ่มลกูคา้ เรายงัคงเดินหนา้ที่จะตอกย า้ความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ และแนะแนวทาง
ใหน้ักเรียนและผูส้นใจเขา้ใจว่า หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษแลว้จะช่วยเปิดโอกาสต่างๆ ใหก้ับชีวิตมากขึน้ อีกทัง้คุณภาพของ
หลกัสตูรก็ยงัเป็นที่ยอมรบัและเห็นผลไดจ้ริง  

ส าหรบัปี 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช มุ่งเนน้ในเร่ืองการบริการและมุ่งเนน้ในเร่ืองความส าเร็จของนกัเรียนเป็นหลกั 
แคมเปญตลอดทัง้ปีจึงเนน้ไปในดา้นความส าเรจ็และความฝันของนกัเรียนโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ว่าภาษาองักฤษสามารถช่วยเปิด
ประตูไปสู่โอกาสที่มากกว่า ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ สามารถดึงความสนใจของผูท้ี่ตอ้งการเรียน
ภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้การประชาสัมพันธ์ผ่านบูธก็ไดร้บัการตอบรบัที่ดีเช่นกัน ผูท้ี่สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และไดร้ับรายละเอียด
เพ่ิมเติม พรอ้มทัง้สมัผสักบัประสบการณโ์รงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชไดเ้ป็นอย่างดี  

ในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท าใหเ้ราจ าเป็นจะตอ้งปรบักลยุทธ์ต่างๆ  ใหท้ันและเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายในวยัต่างๆ ใหม้ากขึน้ในปี 2563 โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมุ่งเนน้การท าตลาดผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ ผ่านการเล่า
เรื่องราวของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช และมุ่งเน้นในเรื่องความส าเร็จของนักเรียน พรอ้มทั้งร่วมมือกับ partner 
หลากหลายราย เช่น GMM 25, BEC TERO Radio, BEC TERO, OK Magazine ซึ่งจะช่วยใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและใหข้อ้มูลที่ตรง
ประเด็นฉับไวพรอ้มเสริมแทรกความรูผ้่านสื่อออนไลนต์่างๆ ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงและสื่อสารใกลช้ิดกันมากขึน้  อีกทั้งการประชาสัมพันธ์
ผ่านบธูประชาสมัพนัธก์็ยงัเป็นอีกช่องทางที่ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถสอบถามขอ้มลูและไดป้รกึษาพดูคยุกบัเราไดอ้ย่างใกลช้ิด 
 
การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

หลกัสูตรการเรียนการสอนและรูปแบบการใหบ้ริการของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นการด าเนินกิจการภายใตล้ิขสิทธิ์ ซึ่งเป็น
หลกัสตูรที่ไดถ้กูพฒันาและก าหนดโดยเจา้ของลิขสิทธิ์ โดยแต่ละสาขาที่มีในปัจจบุนัสามารถรองรบัและใหบ้ริการแก่นกัเรียนไดถ้ึง 800 – 1,500 คน
ต่อสาขา ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนการสอนเป็นบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเป็น ไปตามข้อก าหนดของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
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2.3 ธุรกิจให้บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้ช่ือร้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” 
ด าเนินงานภายใต ้บจ.เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์(“บริษัทฯ”)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ากัด ด าเนินธุรกิจภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Jeffer” เป็นรา้นอาหารตะวนัตก ประเภทสเต๊กแอนดซ์ีฟู้ดที่มี
ความหลากหลายของเมนใูหเ้ลือกสรร ในรูปแบบรา้น American inspire รสชาติถูกปากคนไทย ส่งต่อความสขุสนุกสนานดว้ยเมนูอาหาร อาทิเช่น 
สเต๊กเนือ้ หมู ไก่ ปลา ซีฟู้ด ซุป และสลดัต่างๆ ที่ปรุงสดใหม่โดยเชฟที่ผ่านการอบรมดา้นการปรุงอาหารมาเป็นอย่างดี Jeffer สรา้งความแตกต่าง
และจดุขายใหก้บับริษัทฯ โดยใหล้กูคา้สามารถเลือกจบัคู่เมนูเนือ้สเต๊กต่างๆ ไดเ้องทกุรายการขึน้อยู่กบัความชอบ เสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคียงที่ใหล้กูคา้
ไดเ้ลือกเองเพ่ือเพิ่มความอร่อยใหก้ับเมนูสเต๊กของลูกคา้ เช่น เฟรนชฟ์รายส ์มันบด ขา้วผัด หรือจะเป็นสม้ต าก็ทานคู่กับเมนูสเต๊กของเจฟเฟอร์
รสชาติเขา้กนัไดเ้ป็นอย่างดี 

เจฟเฟอร ์เป็นรา้นอาหารที่เนน้บรรยากาศภายในรา้นดสูบายๆ เพื่อใหล้กูคา้รูส้กึไดถ้ึงความเป็นกนัเอง และเหมาะกบัทกุโอกาสไม่ว่าจะเป็น
การสงัสรรค ์พบปะพูดคุยในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคนท างานที่มีเวลานอ้ย โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน ที่ตอ้งการเวลาการรบัประทานในรา้นอย่าง
รวดเรว็ บริษัทฯ ก็พรอ้มดว้ยการบริการที่รวดเรว็ของทางรา้น  

ปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เจฟเฟอรมี์จ านวนสาขาทัง้หมด 61 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 24สาขา 
และต่างจงัหวดั 37 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ตามศนูยก์ารคา้ชัน้น า ทัง้ในกรุงเทพฯ และหวัเมืองหลกัในเขตต่างจงัหวดั เนน้ตามแหล่งธุรกิจ โรงเรียน และ
ชมุชน เพ่ือใหล้กูคา้ไดเ้ขา้ถึงรา้นอาหารเจฟเฟอรส์เต๊กไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้  

นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซ์ีแลว้จ านวน 1 สาขา ที่จงัหวดัชมุพร   
 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

• กลยุทธก์ารแข่งขัน 
- การบริหารต้นทุน 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการบริหารจัดการตน้ทุนวตัถุดิบ สรา้งอ านาจการต่อรองกับผูจ้ัดจ าหน่าย ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถบริหาร
ตน้ทนุการจดัซือ้และตน้ทนุวตัถดุิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มจดัเสิรฟ์ลกูคา้ 4,000,000 คน ต่อปี ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
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- การสร้างแบรนด ์
ปัจจุบนัแบรนดเ์จฟเฟอรเ์ป็นที่รูจ้กัและนิยมอย่างกวา้งขวางทัง้ในกลุ่มวยัรุน่และวยัท างาน โดยบริษัทฯ ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี 

ทัง้ในดา้นความเหมาะสมของราคา รสชาติอาหาร ความแตกต่างและความหลากหลายของอาหาร การตกแต่งรา้น และการใหบ้ริการ เป็นตน้ ซึ่ง
เป็นบทพิสูจนถ์ึงความแข็งแกร่งและเป็นที่จดจ าในตราสญัลักษณ ์“เจฟเฟอร”์ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการตลาดทัง้สื่อโฆษณาและ
การตลาดผ่านช่องทางอ่ืน เช่น social media เพ่ือใหแ้บรนดเ์ป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิ่งขึน้และเป็นการเพิ่มฐานลกูคา้ใหก้บับริษัทฯ   

- การก าหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาสินคา้โดยค านึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลัก เพื่อใหผู้บ้ริโภคทุ กกลุ่ม ทุกวยั และทุกสาขาอาชีพได้มี

โอกาสทานสเต๊กที่มีคณุภาพ ในรา้นที่สะดวกสบาย ในราคาที่ย่อมเยาว ์สมเหตสุมผล 
- การขยายสาขา 

ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ เนน้การขยายสาขาในรูปแบบของ Franchise มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้โดยมีลักษณะที่ให ้
Franchisee เป็นผูร้ว่มลงทุน และทางบริษัทฯ เป็นผูใ้หแ้นวทางและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ โดยการขยายสาขาจะเนน้ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเป็นหลกัก่อน เนื่องจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัคงมีโอกาสทางดา้นการขายอยู่อีกมาก ประกอบกบัสาขาเดิมของบริษัทฯ ก็ยงั
ไม่ครอบคลุมพืน้ที่การใหบ้ริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงยงัสามารถขยายการใหบ้ริการและสรา้งส่วนแบ่งทางการตลาดไดเ้พิ่มเติมมาก
ยิ่งขึน้  

โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซ์ีแลว้จ านวน 1 สาขา ที่จงัหวดัชมุพร   
- การออกสินค้าเมนูใหม่และจัดโปรโมช่ัน 

ในปี 2562 รา้นเจฟเฟอรส์เต๊กออกสินคา้เมนใูหม่ทัง้สิน้ 4 เมน ูแต่ละช่วงเวลาจะน าเสนอเมนเูป็นชดุน าเสนอความคุม้ค่าใหก้บัลกูคา้ 
รวมทัง้มีโปรโมชั่นร่วมกับ Partner เช่น TrueYou, Shopee เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ ใหก้วา้งขึน้ และกระตุน้ลูกคา้เก่าใหเ้ขา้มาใช้บริการ
ซือ้ซ า้ควบคู่กนั 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ เจฟเฟอร ์มีความหลากหลาย โดยจะเนน้กลุ่มลูกคา้ที่มีรายไดร้ะดับกลาง ถึง สูง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน

นักศึกษา จนถึงวัยท างาน ที่มีสไตลเ์ป็นของตัวเอง และชื่นชอบการรบัประทานอาหารประเภทสเต็กให้ความส าคัญกับความหลากหล ายของ
เมนอูาหาร และความคุม้ค่ากบัราคา 

ปัจจุบันแบรนดเ์จฟเฟอรเ์ป็นที่รูจ้ักและนิยมอย่างกวา้งขวางส าหรบักลุ่มวัยรุ่นและวยัท างานตอนตน้ เนื่องจากเมนูอาหารของเจฟเฟอร ์
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจดุ ทัง้รสชาติอาหาร และความคุม้ค่าที่ไดร้บั 

• ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาที่มากถึง 61 สาขาทั่วประเทศโดยกระจายอยู่ในหา้งสรรพสินค้าชั้นน าทั่ว

กรุงเทพฯ และหวัเมืองใหญ่ ตามต่างจงัหวดั รวมถึงแหล่งธุรกิจ ชมุชน และศนูยก์ารศกึษาต่างๆ 
โดยบริษัทฯ ยงัคงด าเนินกลยทุธ ์ในการขยายสาขาเพิ่มทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้

มากขึน้ โดยมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขาในปี 2563 และอีกกว่า 10 สาขาส าหรบัแฟรนไชส ์

• สภาพการแข่งขัน 
อตุสาหกรรมรา้นอาหารมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลใหปั้จจบุนัมีรา้นอาหารเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เพื่อเพ่ิมทางเลือกใหก้ับ

ผูบ้ริโภค ซึ่งมีทัง้กลุ่มผูป้ระกอบการรา้นอาหารจากต่างประเทศ กลุ่มรา้นอาหารที่ด  าเนินกิจการในประเทศทัง้ขนาดกลางและขนาดย่อม จึงท า ให้
ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจอาหารในประเทศไทยค่อนขา้งสงู  



   รายงานประจ าปี 2562 
 

 

26 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

ปัจจบุนัผูบ้ริโภคยงัคงมีพฤติกรรมรบัประทานอาหารนอกบา้น แต่ดว้ยภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมีการจบัจ่ายใชส้อยลดลง ประกอบกบัการ
แข่งขันในธุรกิจรา้นอาหารที่รุนแรง ท าใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารตอ้งตรึงราคาอาหารเอาไว ้แลว้หันมาเพ่ิมรายไดจ้ากการน าเสนอเมนูอาหาร     
ใหม่ ๆ ควบคู่กับการจดัโปรโมชั่น เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้ใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารต่อคนต่อมือ้ใหเ้พ่ิมสูงขึน้ ขอ้มลูจากศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ระบุ
ว่ามูลค่าตลาดธุรกิจรา้นอาหารในปี 2562 น่าจะอยู่ที่ 430,762 ลา้นบาท โดยมีการเติบโตรอ้ยละ 2.6% จากปี 2561 การแข่งขันที่รอ้นแรงในธุรกิจ
รา้นอาหาร ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งติดตามพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของผูบ้ริโภค เพ่ือปรบักลยทุธใ์นการท าธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค 
โดยเทรนดก์ารใชบ้ริการรา้นอาหารที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ 

1. ลกูคา้รบัประทานอาหารที่มีประโยชนต์่อสขุภาพมากขึน้ จากเทรนดร์กัสขุภาพท าใหผู้ค้นใส่ใจเลือกรบัประทานอาหารที่มีประโยชนต์่อ
สุขภาพมากขึน้ เช่น การรบัประทานผัก ผลไม ้และธัญพืช การลดน า้ตาล เกลือ และไขมัน การเลือกวัตถุดิบที่ไม่ใชส้ารเคมีและวตัถุสังเคราะห์       
เป็นตน้ ส่งผลใหอ้าหารเพ่ือสขุภาพเป็นที่รูจ้กั และกลายเป็นทางเลือกในการรบัประทานอาหารของคนไทยในวงกวา้งมากขึน้ โดยคนไทยส่วนใหญ่มี
การซือ้อาหารพรอ้มทานเพื่อสุขภาพมากกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ และบางส่วนมีการซือ้เป็นประจ าทุกวัน สะท้อนโอกาสส าหรบัผู้ประกอบการ
รา้นอาหารในการน าเสนอเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ รองรบัการขยายตวัของกลุ่มลูกคา้ที่เลือกรบัประทานอาหารที่มีประโยชนต์่อสขุภาพ รวมถึงกลุ่ม
ลกูคา้ดงักล่าว ยงัยินดีจ่ายค่าอาหารที่สงูขึน้ ส าหรบัทางเลือกในการรบัประทานอาหารที่มีประโยชนต์่อสขุภาพอีกดว้ย 

2. ลกูคา้ใชบ้ริการ Delivery อาหารมากขึน้ การใชบ้ริการจัดส่งอาหาร หรือ Delivery มีแนวโนม้ไดร้บัความนิยมสูงขึน้ เนื่องจากรูปแบบ
การใชช้ีวิตของผูค้นเปลี่ยนแปลงไป ทัง้การใชช้ีวิตอย่างเรง่รีบ มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา ตอ้งการความสะดวกสบาย รวมถึงตอ้งการหลีกเลี่ยงการจราจรที่
ติดขัด โดยความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน ์ทัง้ทางเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้ที่ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร
พฒันาขึน้เอง ตวักลางใหบ้ริการสั่งอาหารออนไลน ์รวมถึงตวักลางใหบ้ริการรบัซือ้หรือจัดส่งอาหารและสินคา้ต่าง ๆ มีส่วนกระตุน้ใหผู้ค้นใชบ้ริการ
จดัส่งอาหารเพ่ิมมากขึน้ และน่าจะช่วยหนนุใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารมีรายไดจ้ากการใชบ้ริการ Delivery ของลกูคา้เพ่ิมสงูขึน้ 

3. การขยายสาขาเป็นอีกกลยุทธท์ี่ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคัญในการแข่งขันส าหรบัธุรกิจรา้นอาหาร โดยการเพ่ิมรายไดจ้ากการเปิด
สาขาใหม่ แต่โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตวัของรายไดจ้ากการที่ผูบ้ริโภคนิยมการทดลองใชบ้ริการสาขาหรือรา้นคา้ที่เปิดใหม่ ท าใหร้ายได้ จาก
สาขาเดิมลดลงหรือเติบโตชะลอตวั ดงันัน้ความทา้ทายของผูป้ระกอบการ คือ การคดัเลือกท าเลที่เขา้ถึงฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ หรือพืน้ที่ใหม่ที่การ
แข่งขนัยงัไม่รุนแรงมาก และอตัราค่าเช่ายงัไม่สงูนกั เพื่อเป็นการขยายฐานรายไดแ้ละไม่กระทบกบัการเติบโตของสาขาเดิม  

4. ลกูคา้ประหยดัค่าใชจ้่าย และมีทางเลือกในการรบัประทานอาหารหลากหลาย จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลใหผู้ค้น
ประหยัดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหาร โดยรบัประทานอาหารนอกบา้นนอ้ยลง และรบัประทานอาหารนอกบา้น
เฉพาะมือ้อาหารที่จ  าเป็น นอกจากนีผู้บ้ริโภคยงัมีทางเลือกในการรบัประทานอาหารที่หลากหลาย ทัง้การซือ้อาหารพรอ้มปรุงและอาหารพรอ้มทาน
จากผูจ้  าหน่าย เช่น แผงลอยทั่วไป รา้นคา้สะดวกซือ้ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นตน้ รวมถึงมีทางเลือกในการประกอบอาหารเอง ซึ่งอาจส่งผลใหลู้ กคา้       
ใช้จ่ายในการรบัประทานอาหารต่อคนต่อมือ้ลดลง รวมถึงมีความถี่ในการใช้บริการรา้นอาหารก็ลดลงตามไปด้วย ซึ่งกระทบกับรายได้ของ
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

 
การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ   

ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา รา้นเจฟเฟอร ์ใหค้วามส าคัญกับการรกัษาลูกคา้เก่า โดยไดว้างแผนจัดท าโปรแกรม Customer Relationship 
Management ในรูปแบบดิจิตลั เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เก่า เพิ่มความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการใหบ้่อยขึน้ และบอกต่อเพ่ือหาลกูคา้ใหม่ใหก้บัเจฟเฟอรด์ว้ย 

ส าหรบัการวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ ์บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักับความสมัพนัธร์ะหว่างคู่คา้ โดยการท างานรว่มกนัในการพฒันา
สินคา้เมนูใหม่ๆ รวมถึงการวางแผนทัง้ในแง่ของตน้ทุน และการจัดการภายใน บริษัทฯ มีการวางแผนจดัหา Supplier 2-3 ราย ส าหรบัสินคา้แต่ละ
ประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยงทัง้ในแง่ของราคา วตัถุดิบที่อาจจะขาดแคลนในบางช่วง สินคา้บางรายการบริษัทฯ ใชน้โยบายการท าสญัญาจอง
สินคา้ในปริมาณมาก เพื่อควบคมุตน้ทนุสินคา้และสามารถต่อรองเร่ืองของราคาสินคา้ได ้โดยเฉพาะสินคา้น าเขา้บางรายการซึ่งมีปัจจยัของค่าเงิน
เขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการสั่งสินคา้ ตรวจสอบ ควบคุมสินคา้และวตัถุดิบทุกขัน้ตอน โดยมีผูร้ ับผิดชอบดูแลตามกระบวนการและขัน้ตอนของ
บริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสินคา้ทกุชนิดที่บริษัทฯ สั่งเขา้มานัน้ถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการทัง้ปริมาณและคณุภาพ   
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27 ปัจจยัความเสี่ยง 

 

  
            

 

ในปี 2562 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การประกอบกิจการด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรม
ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช้ื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจให้บริการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ภายใตช้ื่อรา้นอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” โดยมีปัจจยัความเสี่ยงของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. ความเส่ียงจากความม่ันคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงิน และปฏิบัติตามเง่ือนไขทีก่ าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน  
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว้ กลุ่มบริษัทอาจตอ้งการเงินทุนเพ่ิมเติม เพื่อลงทุนพฒันาโครงการใหม่ๆ หรือการเขา้ซือ้กิจการ

อ่ืน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งรกัษาสภาพคล่องและส ารองวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินใหเ้พียงพอเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกทัง้ยงัต้องจดัหาแหล่ง
เงินทุนระยะยาวล่วงหนา้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท แมว้่ากลุ่มบริษัทยงัคงมีภาระหนีส้ินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว อย่างไรก็ตาม ดว้ยผล
การด าเนินงานและการบริหารจดัการที่ดีทางดา้นการเงิน กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา  

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ                           

2.1 ธุรกิจให้บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม   
ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดธุรกิจในปัจจุบนัที่มีรายใหม่เขา้มาแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึน้ ประกอบกับพฤติกรรมการ

รบัประทานอาหารของคนหลายกลุ่มเร่ิมปรบัเปลี่ยนไป ท าใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อใหท้นัต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างเขม้แข็ง โดยกลุ่ม
บริษัทจะได้เนน้เรื่องการท าการตลาดแบบ Viral Marketing มากยิ่งขึน้ และเน้นที่การแข่งขันในตลาด Delivery ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและ
ต่อเนื่องมาในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี ้ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงัคงตอ้งพฒันาเรื่องรูปลกัษณข์องรา้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการพฒันาคุณภาพของอาหารและการบริการ
ใหมี้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรบัและครองใจกลุ่มลูกคา้ทั่วไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยงัคงเนน้และใหค้วามส าคญั
เป็นอนัดบัตน้ๆ ทัง้ในดา้นของคณุภาพและดา้นของปริมาณที่เหมาะสม คุม้ค่ากบัราคา  

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทเนน้การขยายสาขาในรูปแบบของ Franchise มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นการขยายฐานลกูคา้โดยมีลกัษณะที่ให ้Franchisee 
เป็นผูร้ว่มลงทนุ และทางกลุ่มบริษัทเป็นผูใ้หแ้นวทางและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้ากยิ่งขึน้     

2.2 ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ  
การให้บริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนขา้งสูง เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มา

แข่งขนัไดค้่อนขา้งง่าย อย่างไรก็ตาม ดว้ยหลกัสตูรการเรียนการสอนที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของ Wall Street International ที่ไดร้บัการยอมรบัทั่ว
โลก ประกอบกบักลุ่มบริษัทไดว้างเป้าหมายในการเป็นผูน้  าของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ โดยการ
จดัหาบุคลากรที่มีประสบการณแ์ละความสามารถตรงตามคณุสมบตัิที่ก าหนด มีสถานที่ตัง้ในท าเลที่ดีและเหมาะสม การสรา้งทีมขายใหแ้ข็งแกร่ง
และมีคุณภาพ การจัดแคมเปญใหเ้หมาะสมกับกลุ่มลกูคา้และปรบัเปลี่ยนใหท้นัต่อเหตุการณอ์ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีย้งัท าการตลาดที่น่าสนใจ 
เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธแ์บรนดส์ินคา้ และส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธท์างการตลาด พรอ้มใหค้วามส าคญักับกลุ่มลกูคา้เก่าอย่างต่อเนื่อง ดว้ย
เคมเปญที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายอีกดว้ย  

2.3 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน ์          
เนื่องจากกลุ่มบริษัทรบัจา้งผลิตละครใหก้บับริษัท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว ดงันัน้กลุ่มบริษัท จึงตอ้ง

พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพนัธท์ี่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูช้ม น าเสนอใหก้ับผูว้่าจา้งพิจารณา เพื่อให้
แน่ใจว่าบทประพนัธเ์ร่ืองนัน้ ๆ จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิ    

ธุรกิจทางดา้นทีวีดิจิตอลที่มีการเติบโตอย่างรวดเรว็ มีสถานีโทรทศันเ์พ่ิมมากขึน้ และแต่ละสถานีโทรทศันก์็มีความตอ้งการที่จะผลิตละคร
เพ่ิมมากขึน้ดว้ย จึงเป็นเหตุใหบุ้คลากรดา้นการผลิตละครไม่เพียงพอต่อการท างาน ซึ่งทางกลุ่มบริษัทไดค้  านึงถึงเรื่องนี ้จึงพยายามปรบัเปลี่ยน
วิธีการในการว่าจา้งบุคลากร จากเดิมที่ส่วนใหญ่จะเป็นการว่าจา้งในรูปแบบ ฟรีแลนซ ์ใหม้าเป็นการว่าจา้งในรูปแบบรบัเงินค่าจา้งประจ า โดยการ
ท าสญัญาว่าจา้งแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องการหยดุชะงกัในการด าเนินงาน  

3. ปัจจัยความเส่ียง 
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3. ความเส่ียงจากการจัดหาสถานทีต่ั้งในการประกอบธุรกิจตามทีต่้องการ 
การจัดหาสถานที่ตั้งที่ดีตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่เช่าอ่ืนๆ ทั่วไป เพื่อประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถือเป็นปัจจัยหลักของ

ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดงันั้นจึงอาจเกิดความเสี่ ยงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ที่นัน้ๆ ไดห้รือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสญัญาเช่า เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายเป็นที่รูจ้กัและนิยมอย่างกวา้งขวางส าหรบักลุ่ม
วยัรุ่น วยัท างานตอนตน้ และผูบ้ริโภคทั่วไป ซึ่งมีส่วนช่วยดงึดดูลกูคา้หรือผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการที่หา้งสรรพสินคา้หรือเจา้ของพืน้ที่เช่านัน้ๆ ได ้
รวมทัง้กลุ่มบริษัทยงัอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาเพิ่มขึน้ทุกปีบนพืน้ที่เช่าตามหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมีอ านาจ
ต่อรองกับหา้งสรรพสินคา้และ/หรือเจา้ของพืน้ที่ในการจับจองพืน้ที่ที่มีท าเลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอ่ืน และยงัสามารถท าสญัญาเช่าระยะ
ยาวไดใ้นราคาที่สมเหตสุมผลอีกดว้ย  

4. ความเส่ียงด้านการขาดแคลนบุคลากร  
บคุลากรเป็นทรพัยากรที่ส  าคญัในการสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดงันัน้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการ

บริหารความเสี่ยงในดา้นนีอ้ย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความรกัและความผกูผนักบัองคก์ร การใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากรใหมี้
ความรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจมากยิ่งขึน้ มีการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น
ประจ า นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยงัใหค้วามส าคญัต่อการใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทัง้มีการใหส้วสัดิการดา้นต่างๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล การท า
ประกนัภยัหมู่ การจดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้  

5. ความเส่ียงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณร้์ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ 
รายได ้และผลก าไรของกลุ่มบริษัท ลว้นตอ้งอาศยัภาคการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ 

ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เช่น น ้าท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นตน้) เป็นตน้ และถึงแมว้่าปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดงักล่าวเป็นความเสี่ยงที่ผูป้ระกอบธุรกิจทุกๆ รายตอ้งเผชิญ แต่บริษัทก็ไดจ้ดัท า
มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การท าประกนัทรพัยส์ินที่ครอบคลมุถึงภยัต่างๆ เช่น อคัคีภยัและวาตภุยั เป็นตน้  

6. ความเส่ียงจากการไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง 
กลุ่มบริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจ เพื่อการรองรบัระบบการท างานของหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) และยัง

ครอบคลุมถึงหน่วยงานต่างๆ อีกดว้ย โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงกั หากเกิดความไม่
แน่นอน หรือภยัพิบตัิต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ท าใหร้ะบบคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้านล่มไม่สามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจ ในเบือ้งต้นกลุ่มบริษัทได้
ก าหนดใหมี้การส ารองขอ้มลูต่างๆ เช่น ระบบบญัชี ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ เป็นตน้ โดยมีการบนัทึกและเก็บส ารองขอ้มลูไวเ้พ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอๆ 
พรอ้มจดัเก็บไวใ้นสถานที่ที่จดัเตรียมไว ้ 
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4.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

(1) รายละเอียดบริษัท    
ช่ือบริษัท บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธุรกิจหลกั 1. เป็นผูถ้ือลิขสิทธิ์และจดัจ าหน่ายละครไทยของสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 

2. ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107536000978 (เดิม บมจ.171) 
โทรศพัท ์ (02) 665 – 6705 
โทรสาร (02) 665 – 6750 
โฮมเพจบริษัท www.wave-groups.com 
ทนุจดทะเบียน 510.07 ลา้นบาท 
จ านวนและชนิดของหุน้ หุน้สามญั จ านวน 510.07 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทนุช าระแลว้ 467.95 ลา้นบาท 

จ านวนและชนิดของหุน้ หุน้สามญั จ านวน 467.95 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
(2) รายละเอียดของนิติบุคคลทีบ่ริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ หุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว 
  ชนิด จ านวนหุ้น มูลค่าที ่

ตราไว้หุ้นละ 
(บาท) 

1.บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 
1. บริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จ ากดั บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจ 

เพ่ือความชดัเจนและคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
หุน้สามญั 1,000,000 100 

2. บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั 
 

บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจ
โดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด ์
มูฟวี่  สตูดิ โอส์  จ ากัด  เพื่ อความชัด เจนและ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ   

หุน้สามญั 500,000 10 

3. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป 
จ ากดั 
 

• เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchisee) 
การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ  “Wall Street English”  แ ล ะ
สามารถให้สิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและ
ผูส้นใจทั่วไปทัง้ในประเทศไทย ราชอาณาจักร
กัมพู ชา  และสาธารณ รัฐป ระชา ธิป ไตย
ประชาชนลาวได ้ 

• บริษัทได้มีการปรับโครงสรา้งการถือหุ้นทาง
ธุรกิจโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีวีดี 
ออแกไนเซอร์ จ ากัด เพื่อความชัดเจนและ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ  

หุน้สามญั 100,000 10 

4. บ ริษั ท  อิน เด็ ก ซ์  ค รี เอที ฟ     
วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการ
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

หุน้สามญั 172,000,000 1 

4. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

http://www.wave-groups.com/
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ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ หุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว 

  ชนิด จ านวนหุ้น มูลค่าที ่
ตราไว้หุ้นละ 

(บาท) 
2.บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จ ากัด 
1. บริษัท เวฟ ทีวี จ ากดั • ผลิตและจดัจ าหน่ายรายการทางโทรทศัน ์ 

• ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน ์ 

หุน้สามญั 5,000,000 10 

3.บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด 
1. บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

จ ากดั 
• จัดซือ้ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใชใ้น

การผลิต เพ่ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

• ประกอบกิจการรา้นอาหาร จ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม 

หุน้สามญั 
หุน้บรุิมสิทธิ 

10,049,000 
49,000 

10 
10 

4.บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 
1. บริษั ท  วอลล์สตรีท  อิงลิ ช 

(ประเทศไทย) จ ากดั  
โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับท าการ
ฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ    

หุน้สามญั 
หุน้บรุิมสิทธิ 

630,000 
1,026,600 

10 
10 

5.บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท   
1. บริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ 

จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบกิจการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจ าหน่ายให้ภาครฐัและ
เอกชน  

หุน้สามญั 2,117,716,281 
 

1 

 
หมายเหตุ   
1 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ภาพรวมของการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ด  าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั  
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร ์เลขที่ 3199 ถนน    
พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์(02) 665 – 6705 โทรสาร (02) 665 – 6750 ยกเวน้ บริษัทดงัต่อไปนี ้ 
ช่ือ 1. บริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 545 ซอยปรีดีพนมยงค ์42 ถนนสขุมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์(02) 666 – 9333   
ช่ือ 2. บริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ ่ 725 อาคารเมโทรโพลิศ ชัน้ที่ 19 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์(02) 258 – 4530-3, (02) 258 – 4536-8  โทรสาร (02) 258 – 4534 
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(3) รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง   

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: (02) 009 - 9000 โทรสาร : (02) 009 - 9991 

ผูส้อบบญัชี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั      
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์: (02) 344-1000 โทรสาร : (02) 286-5050 
ชื่อผูส้อบบญัช ี นางสาวสกณุา แยม้สกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4906 และ/หรือ 

 นางณฐพร พนัธุอ์ดุม เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3430 และ/หรือ 
 นายพิสิฐ ทางธนกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4095 

ที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
93 ซอยจนัทน ์6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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32 ผูถ้ือหุน้ 

 

 
 

5.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษัท  
ทนุจดทะเบียน และทนุที่ออกและช าระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ทนุจดทะเบียน   : 510.07 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 510.07 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทนุที่ออกและช าระแลว้  : 467.95 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 467.95 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 
5.2 ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถ้ือหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถ้ือหุน้ครัง้ล่าสดุ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562) 

 
รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 

1. กลุ่มครอบครวัมาลีนนท ์
1.1 นางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์
1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
1.3 นางสาวปริศนา  มาลีนนท ์
1.4 นางสาวปิยวดี  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 ์กรุ๊ป จ ากดั 46,750,000 9.99 
3. นายณฐัพล  จฬุางกรู 44,394,600 9.49 
4. นายวีระศกัดิ ์ บญุวรเมธี 20,502,700 4.38 
5. นางสาวณฐัวรรณ  ปิยะมหาโชติ 16,377,400 3.50 
6. นายพินยั  จีนาพนัธุ ์ 15,728,000 3.36 
7. นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 3.33 
8. นางสวุิมล  หลีสวุรรณ 12,794,600 2.73 
9. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 10,267,700 2.19 
10. นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 7,658,300 1.64 
ผูถ้ือหุน้รายอ่ืนๆ 102,749,776 21.97 

รวม 467,950,000 100.00 
 

ที่มา รายงานรายชื่อผูถ้ือหุน้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562   

 

 
 
 
 
 

5. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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5.3 กำรออกหลักทรัพยอ่ื์น  

บริษัทมีหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท โดยบริษัทไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (WAVE-W1) (ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ) จ านวนทัง้สิน้ 42,119,734 หน่วย มีรายละเอียดเกี่ยวกบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ดงันี ้ 

วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ : 11 พฤษภาคม 2560 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 

2560 วนัที่ครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2563 และวนัก าหนดการ
ใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
รำคำกำรใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ยงัไม่มีผูม้าใชส้ิทธิดงักล่าว 
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34 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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35 โครงสรา้งการจดัการ 
  

   

 
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด หรือใหค้วามเห็นชอบในวิสยัทศัน ์ภารภิจ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนก ากับดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์แผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสดุใหแ้ก่กิจการและความมั่นคงสงูสดุของผูถ้ือหุน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้
ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยใหบ้ริษัทมีการตรวจสอบภายใน และใหมี้การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้เป็น
ผูพ้ิจารณาก าหนดแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุต่างๆ และฝ่ายบริหาร อย่างชดัเจน 

(1) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการจ านวน 10 ท่าน ดงันี ้  

  การประชุมคณะกรรมการ 
รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วม
ประชุม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  ประธานกรรมการบริษัท และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

6 6 

2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 6 6 
3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6 5 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6 6 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล 1 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

6 5 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ 1 กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6 5 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  6 6 
8. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์1  กรรมการ 6 5 
9. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์1  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6 4 

10. นางสาวเทรซีแอนน ์มาลีนนท ์1 กรรมการ 6 5 

ทัง้นี ้รายละเอียดเกี่ยวกบัประวตัิของกรรมการ ปรากฏอยู่ในหวัขอ้รายละเอียดเกี่ยวกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายให้
รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท เอกสาร
แนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

หมายเหต ุ  
1 กรรมการติดภารกิจ จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดค้รบตามจ านวนครัง้การประชมุ  

 

7. โครงสร้างการจัดการ 
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สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ณ วนัที่ 28 
ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 สรุปไดด้งันี ้   

  จ านวนหุ้น 
รายช่ือ ต าแหน่ง ณ วันที ่

28 ธ.ค. 2561 
ณ วนัที่ 

30 ธ.ค. 2562 
การ

เปล่ียนแปลง 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการ     

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดแูล

กิจการ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- - - 

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

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
105.11 ลา้นหุน้ 

(24.95%) 
105.11 ลา้นหุน้ 

(22.46%) 
- 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
8. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ 

 
4.86 ลา้นหุน้ 

(1.15%) 
4.86 ลา้นหุน้ 

(1.04%) 
- 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
9. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
10 นางสาวเทรซีแอนน ์มาลีนนท ์ กรรมการ - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
หมายเหต ุ  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 และ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 จ านวน 510.07 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ จ านวน 510.07 ลา้นหุ้น      
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทุนที่เรียกและช าระแลว้ของบริษัท จ านวน 467.95 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 467.95 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ   
1 บาท   
 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ผูบ้ริหารระดบัสงูรวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะไม่มีการถือหุน้ของบริษัท  
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7.2 ผู้บริหาร   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ 

รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
2. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน 
3. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ รองกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายทีวี 
4. นางสนุทรี  อารยสมบรูณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายโชคชยั  ทตุิยาภรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

 

 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

(นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ) 

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 
(รกัษาการ) 

รองกรรมการผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายทีว ี

(นางสาวปิยวดี มาลีนนท)์ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

(นายโชคชยั ทตุิยาภรณ)์ 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

(นางสนุทรี อารยสมบรูณ)์ 
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7.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  

คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติแต่งตัง้ให ้นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัท ปรากฏอยู่ในหวัขอ้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) 

และบริษัทไดแ้ต่งตัง้ใหน้างสุนทรี  อารยสมบูรณ์ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี โดยคุณสมบตัิของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี  ปรากฏอยู่ใน
หัวขอ้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้ับ
มอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1)  
 
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่
กลั่นกรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท อีกทัง้อยู่ในระดบัเดียวกบัค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั และสงูเพียงพอที่จะดแูลและรกัษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ ทั้งนี ้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ปริมาณงาน และความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัท ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียว และไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่เท่านั้น   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ า 
และคา่เบีย้ประชมุ ซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ ดงันี ้  (หน่วย : บาท) 

รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน
ประจ า 

ค่าเบีย้
ประชุม 

รวม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

420,000 
120,000 

30,000 
5,000 

450,000 
125,000 

2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ 1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 
300,000 

30,000 
20,000 

270,000 
320,000 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ 1 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

240,000 
180,000 

- 

25,000 
20,000 
5,000 

265,000 
200,000 

5,000 
4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ 1 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

240,000 
180,000 
120,000 

30,000 
20,000 
5,000 

270,000 
200,000 
125,000 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ 1 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
ป ระธานกรรมการส รรห าแล ะก าหนด
ค่าตอบแทน 

240,000 
- 

180,000 

25,000 
10,000 
5,000 

265,000 
10,000 
185,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน
ประจ า 

ค่าเบีย้
ประชุม 

รวม 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ 1 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

240,000 
- 
- 

25,000 
5,000 
5,000 

265,000 
5,000 
5,000 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

240,000 
- 

30,000 
10,000 

270,000 
10,000 

8. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ 240,000 25,000 265,000 
9. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

240,000 
120,000 

- 

20,000 
5,000 
5,000 

260,000 
125,000 

5,000 
10. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ กรรมการ 240,000 25,000 265,000 

รวม 3,780,000 385,000 4,165,000 

หมายเหต ุ 
1 กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมอิสระของบริษัทใหญ่เพยีงบริษัทเดียวและไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่เท่านัน้ 

 
(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสงูของ 
บริษัทและบริษัทย่อย รวม 6 ท่าน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 45.23 ลา้นบาท  

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
บริษัทไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอ่ืนที่มิใช่ตวัเงิน/สิทธิประโยชนอ่ื์น ใหแ้ก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ซึ่งไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุ 

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร 
บริษัทไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอื่นใดใหแ้ก่ผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

 
(3) นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน   

• ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย  
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด าเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุย่อย สรุปไดด้งันี ้ 
1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ ทัง้นี ้
จะมีการค านึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวด้ว้ย 

2) น าเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละ
ต าแหน่ง ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ/หรือมิใช่ตวัเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือ
ขออนมุตัิ 
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โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2562 สรุปไดด้งันี ้  

 

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลประกอบการของ

บริษัททัง้ในระยะสัน้ เช่น ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการท าใหบ้รรลุวตั ถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดข้องบริษัท เป็นตน้ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้ผู้บริหารน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลึงกัน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาและอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป 
 
7.5 บุคลากร  

(1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู ้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ของพนกังานแต่ละคนและสอดคลอ้งกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ ์ผลประกอบการของ
บริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงาน KPI หรือ Balanced 
Scorecard เป็นตน้ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ จ านวนรวม
ทั้งสิน้ 1,382 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัท 15 คน และบริษัทย่อย 1,367 คน ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงานส าหรบัปี 2562 มีจ านวนเงิน 
424.56 ลา้นบาท ซึ่งรวมผลประโยชนพ์นกังาน (Employees benefit) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์
พนกังาน    

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
เบีย้ประชุม 
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท   

• ประธานกรรมการ 35,000 5,000 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 5,000 

• กรรมการอิสระ 15,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 5,000 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ 10,000 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ - 5,000 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   

• ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 10,000 

• กรรมการอิสระ - 5,000 
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(2) สวัสดิการพนักงาน 

ในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานใหด้ีขึน้ นอกจากการจัดใหมี้สวสัดิการต่างๆ ใหก้ับพนกังานตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ บริษัทไดมี้
การปรบัปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิ จของบริษัท และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่า
รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยใน สวสัดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ (เช่น เงินช่วยเหลือการเป็นเจา้ภาพงานศพของพนักงาน 
หรือบุคคลในครอบครวัโดยชอบดว้ยกฎหมายของพนักงาน เป็นตน้) ทัง้นี ้ เพ่ือสรา้งขวญัก าลงัใจและเสริมสรา้งความมั่นใจในการท างานร่วมกับ
บริษัท อีกทัง้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของพนักงานและเป็นการสรา้งหลักประกันใหก้ับพนักงานและครอบครวัในระดับหนึ่ง โดยค านึงถึง
ประโยชนส์ูงสุดที่พนักงานจะไดร้บั ทัง้นี ้บริษัทก าหนดใหมี้การจัดท านโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลซึ่งไดป้ระกาศไวใ้หพ้นักงานทุกระดับได้
รบัทราบ 

(3) การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน มุ่งเนน้ดา้นการใหค้วามรูก้บัพนกังาน โดยการจดัแผนการฝึกอบรมไวท้ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
เพื่อใหพ้นักงานเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลงานมากยิ่งขึน้  โดยในปี 2562 มีพนักงานเขา้รบัการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อปี จากจ านวนรวมพนกังานของกลุ่มบริษัท 1,382 คน   
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8.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ตามขอ้บังคับของบริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัท เช่น ก าหนดวิสัยทัศน ์กลยุทธ ์

เป้าหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากบัดูแลติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการน านโยบายและกลยุทธท์ี่ไดก้ าหนดไวไ้ปปฏิบตัิตาม  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้ดูแลความเพียงพอของ
สภาพทางการเงิน การบริหารจัดการที่ดีทางดา้นการเงิน ความสามารถในการช าระหนี ้ เพื่อใหก้ลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
รวมทัง้เพื่อสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยบริษัทมีแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

• นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการ  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไดมี้การติดตามและปรบัปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงใหเ้ป็น

ปัจจบุนั สอดคลอ้งทัง้กับสภาวะของบริษัท สภาวการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้สอดคลอ้งกบัแนวทางที่ตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ไดก้ าหนดขึ ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการก ากับดูแลกิจการ  (Corporate 
Governance : CG) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนี ้ยังได้ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑก์ารส ารวจโครงการส าหรบัการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors : IOD) ซึ่งได้เพิ่มหลักเกณฑข์องโครงการใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์การประเมินของ
โครงการ ASEAN CG Scorecard และไดส้ื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายในปี 2562 ซึ่งสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งที่ก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ยงัมีหลกัการบางเร่ืองซึ่งบริษัทเลือกใชมี้ความแตกต่างจากหลกัเกณฑ์
การส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ใชส้  าหรบัประเมินประจ าปี  
2563 ในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 

หลักเกณฑ/์แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ค าชี้แจงของบริษัท 

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ บริษัทมีประธานกรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจบุันประธานกรรมการเป็นผูท้ี่มี
ความเหมาะสม มีประสบการณแ์ละมีความรูค้วามสามารถ ทัง้ยงัสามารถก ากับดูแลการท างาน
ของคณะกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดแูลผลประโยชนข์องทกุฝ่ายได้
อย่างเป็นธรรม  

ควรแยกบคุคลที่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
เป็นคนละบคุคล   

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
เป็นการถ่วงดุลอ านาจ คณะกรรมการบริษัทได้จัดใหม้ีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
อ านาจอนมุตัิและด าเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระคิดเป็นรอ้ยละ 50 
ของกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ของบริษัท มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสรา้งการควบคมุของบริษัทในปัจจบุนั  

กรรมการอิสระควรด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี  บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนใหก้รรมการอิสระควรมีการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ที่จบการศึกษาดา้น
บญัชี   

บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาสรรหากรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ที่
จบการศึกษาดา้นบญัชี  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ทัง้คณะ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  กรรมการบริหาร  และกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  โดย
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้
คณะ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อยดังกล่าว มีความ
เหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสรา้งการควบคมุของบริษัทในปัจจบุนั  

8. การก ากับดูแลกิจการ 
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หลักเกณฑ/์แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ค าชี้แจงของบริษัท 

กรรมการทุกคนควรเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยรอ้ยละ 75  
ของการประชมุทัง้ปี    
 

ในปี 2562 กรรมการบางท่านติดภาระกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างครบถว้น ทั้งนี ้บริษัทอยู่ในระหว่างการประสานงานขอความร่วมมือใหก้รรมการทุก
คนควรเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี  

คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ตามขอ้บังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในการ   
ลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทใหถ้ือมติของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์

• จรรยาบรรณธุรกิจ  
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไดมี้การติดตามและปรบัปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบัน สอดคลอ้งทั้งกับ

สภาวะของบริษัท สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ไดก้ าหนดขึน้เพ่ิมเติมเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณ
ธุรกิจ Code of Conduct” ฉบบัล่าสุด และบริษัทไดเ้ผยแพร่เป็นเอกสารลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อบริษัท และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ฝ่าย สาธารณชน และสังคม โดยให้
พนักงานและผูบ้ริหารลงนามรบัทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุกปี พรอ้มกันนีบ้ริษัทยังมีการ
วางแผนติดตามผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางที่ก าหนด พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินัยเอาไวด้ว้ย โดยในปี 2562 ไม่พบว่ามีปัญหาที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจดงักล่าว 

• รายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
ตามนโยบายของบริษัทไดก้ าหนดขัน้ตอนการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้จะตอ้งผ่านการกลั่นกรองจาก ฝ่าย

บริหารของบริษัท และเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนที่ก าหนดตามระเบียบอ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการ ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลู และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป นอกเหนือจากนั้น จะตอ้งมีความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบระบวุ่า รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และเสมือนรายการที่ท  ากบับคุคลภายนอกอ่ืน และกรรมการซึ่งมี
ส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้  ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชนข์องบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ อัน
สอดคลอ้งกบัหลกัการในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

การท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่ก าหนดตามระเบียบ
อ านาจอนมุตัิและด าเนินการ ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และการพิจารณาอนมุตัิไดก้ระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้เท่านัน้ 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทุกครัง้ รวมทั้งมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) ของบริษัท และไดค้ านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั รวมทัง้ไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อและความสมัพนัธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการก าหนดราคา และมูลค่ารายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 แลว้ 

แนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกลเ้คียงกับปีที่ผ่านมา เช่น มีการเช่าพืน้ที่ส  านักงานของอาคาร      
มาลีนนท ์ทาวเวอร ์การรบัจา้งผลิตละครโทรทศันข์องสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 และค่าบริการที่จอดรถของอาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์เป็นตน้ 

• ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการไดจ้ัดตั้งส านักตรวจสอบภายใน เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดใหเ้ป็น

หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ โดยไดมี้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และงบประมาณให้
แต่ละหน่วยงานน าไปปฏิบตัิ มีการจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยการแบ่งแยกตามหนา้ที่ มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก ากับดแูลกิจการที่ดี การจัดท า
จรรยาบรรณธุรกิจขึน้ใชส้  าหรบัคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหถ้ือปฏิบัติ และมีขอ้ก าหนดมิใหก้รรมการ ฝ่าย
บริหาร และพนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท มีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจัดซือ้และการบริหารทั่วไปที่รดักุม รวมทัง้มีการก าหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึ ง
ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชนข์องบริษัทในระยะยาว โดยก าหนดใหส้ านกัตรวจสอบภายในมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายในที่วางไว ้และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ นอกจากนีส้  านักตรวจสอบภายในไดจ้ดัเตรียมแบบประเมินความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณ าปีละ 1 ครัง้ โดยล่าสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง
สรุปว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคมุดูแลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ว่า สามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ  

• การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  
โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นบัญชีของบริษัท เพื่อก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และ

ขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่าในปี 2562 ผูส้อบบัญชี ไม่พบสิ่งอนัเป็นสาระส าคัญ เพ่ือเสนอแนะใหบ้ริษัทปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน      
แต่อย่างใด 

• การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทมีการพิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบและวิเคราะหโ์อกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะ

เกิดผลกระทบต่อบริษัท โดยฝ่ายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน รวมทั้งพิจารณาหา        
แนวทางแกไ้ข เพื่อจดัการความเสี่ยงดงักล่าว โดยในปี 2562 บริษัทไม่พบการปฏิบตัิงานใดที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงอย่างมีนยัส าคญั 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงใหค้วามส าคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวกบัความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย เช่น การก าหนดอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัโครงสรา้ง องคป์ระกอบ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
ความเป็นอิสระและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่รดักุม 
เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นและมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจ าปี แบบ 56-1 
เว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบริษัท เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย และ
หลากหลายช่องทางมากขึน้ 

นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลไ์ปยงัหน่วยงานสื่อสารองคก์รและ
นกัลงทนุสมัพนัธ ์(Corporate Communications & Investor Relations) ซึ่งขอ้เสนอแนะต่างๆ ทัง้หมด จะไดร้บัการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้ าหนดนโยบายส นับสนุนการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยครอบคลมุหลกัการส าคญัดงันี ้

• การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 

• คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รบัผิดชอบต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อผูถ้ือหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
รวมถึงรบัผิดชอบต่อการกระท าและการตดัสินใจของตนเอง 

• ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย 
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• บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 และไดมี้การ
ทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อใหมี้ความเป็นปัจจบุนั สอดคลอ้งทัง้กบัสภาวะของบริษัท สภาวการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้
สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ได้ก าหนดขึน้เพิ่มเติมโดยมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับ หลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร เลขานกุารบริษัท พนกังาน และแนวทางปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การดแูลใหมี้การ
ปฏิบตัิตามและการทบทวน การรอ้งเรียน และวินัยและบทลงโทษ และไดมี้การสื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานไดร้บัทราบรายละเอียด โดย
การจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่เป็นเอกสารลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและ          
เที่ยงธรรม ตลอดจนใหพ้นกังานและผูบ้ริหารมีการลงนามรบัทราบและลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทกุปี   

• บริษัทไดร้บัผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตก้ารสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได ้
91 คะแนน จัดอยู่ในระดบั “ดีเลิศ (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้บัการส ารวจทัง้หมดในปี 2562 จ านวน  677 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ที่ 82 คะแนน ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเลิศ (Excellent)” เช่นเดียวกบัปี 2561 และ 2560   

• บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2562 (Annual General Meeting 
Checklist) ตามจดหมายเลขที่  TIA356/2562 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors 
Association) บริษัทได ้99 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้บัการส ารวจทั้งหมดในปี 2562 จ านวน  672 บริษัท ซึ่งมีผล
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 93.70 คะแนน ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2561 แต่นอ้ยกว่าปี 2560 ที่บริษัทไดร้บัคะแนนใน
ระดบั “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent)”    

• บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 5 หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ือหุน้ 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบนัไดร้บัสิทธิพืน้ฐานต่างๆ โดยใหส้ิทธิใน
การซือ้ ขาย โอน หลักทรพัยท์ี่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ การแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส  าคัญ การ ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท เป็นตน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุน้ของ
บริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ ากัดสิทธิของ       
ผูถ้ือหุน้รายอ่ืน นอกจากนีย้งัไดส้่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระใน
ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่างๆ เพ่ือส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของ         
ผูถ้ือหุน้ ดงันี ้ 

1. ใหข้อ้มูลที่ส  าคญัและจ าเป็นส าหรบัผูถ้ือหุน้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทนัต่อเหตุการณ์ ให้ผูถ้ือหุน้ทราบผ่าน
ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ระบบเผยแพรข่อ้มลู SETLink) หรือเว็บไซตข์องบริษัท 

2. ผูถ้ือหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มูลที่จ  าเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่ วงหนา้ โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
ประกอบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือนไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทก่อนการประชุม นอกจากนี ้ยงัไดช้ีแ้จงสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้
ประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ือหุน้ไวอ้ย่างชดัเจนในเอกสารที่บริษัทไดจ้ดัส่งไปกบัหนังสือนดัประชมุ  
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3. ผูถ้ือหุน้ทกุรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุ การเสนอชื่อบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการ
ประชมุ โดยบริษัทไดแ้จง้ช่วงเวลาในการรบัเร่ืองผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท     

ในปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมส ามัญผูถ้ือหุน้
ประจ าปี 2563 ของบริษัท และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท รวมถึงส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  2563 โดยก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.wave-groups.com ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาของการรบัเรื่องดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือ
หุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษัท    

4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ 
เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้ผูถ้ือหุน้ยงัสามารถ Download หนังสือ
มอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทไดอี้กดว้ย 

5. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในที่ประชมุ จะชีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถ้ือหุน้อย่างชัดเจน และบริษัทจะเร่ิม
ประชุมเม่ือมีจ านวนผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ครบองคป์ระชุม โดยด าเนินการประชุมเรียงล าดบัตามวาระที่ระบุไวใ้นหนังสื อนัดประชุม 
และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคิดเห็น และซกัถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ ทัง้นี ้ในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียน
ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่ 

6. ในการประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการ
เลือกตัง้ในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่าในกรณีที่บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการมีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้งครัง้นั้น และ/หรือกรณีที่มีบุคคลไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ านวน      
เกินกว่าจ านวนกรรมการที่พึงมี ให้ผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลใหเ้ขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

7. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ การใชส้ิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือ
น ามาประกอบการค านวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเม่ือจบการประชมุผูถ้ือหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 บริษัทไดแ้ต่งตัง้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จ ากัด เพ่ือ
เป็นคนกลางในการท าหนา้ที่ดูแลใหมี้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงตลอดการประชมุ   

8. ในการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ 
ในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุน้ ทัง้นี ้ในวาระที่ผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสัย ขอ้ซกัถาม บริษัทได้
จดัเตรียมบคุลากรที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ไดบ้นัทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุแลว้  

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้สามารถขอใหมี้การลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัไดห้ากมีผูถ้ือหุน้หนึ่งคนรอ้งขอ และมีผูถ้ือหุน้   
รายอื่นอีก 5 คน รบัรองเพื่อใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตัิใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั   

10. ในวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ไดท้ราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคน
ไดร้บั โดยแบ่งเป็นเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนประจ า  ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม         
ผูถ้ือหุน้ 

11. ส าหรบัรายงานการประชมุของผูถ้ือหุน้ เลขานกุารบริษัทเป็นผูท้ี่รบัผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครัง้ถัดมา และมีการน าขึน้แสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมประชุมไดส้อบทานความ
ครบถว้น ก่อนน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้ถดัไป เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว พรอ้มทัง้จัดส่งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไดอ้ย่างครบถว้น 
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รายงานประจ าปี 2562 
 

 

47 การก ากบัดแูลกิจการ 
 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพยายามก าหนดสิ่งที่จะช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกันกับผูถ้ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผูถ้ือหุน้รายใหญ่         
ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผูถ้ือหุน้ต่างชาติ เช่น  

1. การก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ที่ดูแลผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้
รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง  เช่น กรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัที่มีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชุม   
ผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถ้ือหุน้ หรือหากเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
หาวิธีการแกไ้ขที่เหมาะสม และสามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือเป็นตวัแทนในการรกัษาสิทธิของตนได ้ 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมส าหรบัการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 รวมถึงส่ง
ค าถามล่วงหนา้ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหนา้ไดต้ั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
พบว่า ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมถึงส่งค าถามล่วงหนา้ หรือ
ขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด และในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 บริษัทไดด้  าเนินการตามวาระการประชุมที่ไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 
โดยไม่ไดเ้พิ่มวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้แต่อย่างใด และในวาระการแต่งตัง้กรรมการ ก็ไดก้ าหนดใหมี้การออกเสียงลงคะแนน
แต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และกรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี่ยวขอ้งตัง้แต่ค รัง้แรกที่
ไดร้บัการแต่งตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการไดก้ าหนดเรื่องการรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ า โดยได้
ก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการดว้ย 

2. คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดมาตรการการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง กล่าวคือ 
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(และตามที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เช่น การระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท หนา้ที่การรายงานขอ้มูล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นตน้ 

รวมทัง้ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) รายงานขอ้มลูการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนท าการซือ้ขาย โดยแจง้ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูท้ี่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือ
เลขานุการบริษัท พรอ้มทัง้ มีการรายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลกัทรพัย์ของบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมทัง้   
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ใหก้บักรรมการบริษัทไดพ้ิจารณารบัทราบเป็นประจ าทกุๆ ไตรมาส  

3. ส าหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ บริษัทไดจ้ัดท าหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุน้ก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบที่กระทรวง
พาณิชยก์ าหนด และไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมภายหลั งจากไดเ้ร่ิมประชุม
แลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระที่ไดเ้ขา้ประชมุและ
ออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้จะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นแนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยความโปร่งใส ค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายเพ่ือ
ประโยชนร์ว่มกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดูแลใหมี้ระบบการบริหารจัดการที่เช่ือมั่นไดว้่า บริษัทไดป้ฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนไดเ้สียต่างๆ 
ตามสิทธิที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย และไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจดว้ย ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

▪ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหห้น่วยงานสื่อสารองคก์รและนักลงทนุสมัพนัธ์ท าหนา้ที่ดูแลผูถ้ือหุน้ และนักลงทุน อย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน ทัง้ตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการไดร้บั     
ใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิ ดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงสิทธิที่จะไดร้ับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยงัใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจา้ของบริษั ทผ่าน
กรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการกลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป รวมทัง้บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลู ที่ถกูตอ้ง 
มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้และภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  
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▪ การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส าคญัของลูกคา้และผูบ้ริโภคของบริษัทและมั่นใจว่า เงื่อนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบริการไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 
และสามารถส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลูกคา้และผูบ้ริโภคไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด มีนโยบายรกัษาความลบัของลกูคา้และผูบ้ริโภค รวมทัง้จัดใหมี้
หน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้และบริการ รวมทัง้รบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคไดร้บัความพึงพอใจสงูสุดในสินคา้และ
บริการเพ่ือความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนต่อไป  

▪ การปฏิบัติต่อพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับทรพัยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล ท าหนา้ที่ดูแล

รบัผิดชอบใหมี้การดูแลใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ส่งเสริมใหพ้นักงานมีโอกาส
พฒันาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภัยและเหมาะสมกับการท างานตามหนา้ที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการ
พนกังานตามกฏหมายแรงงาน และอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การท าประกนัภยัหมู่ การจดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้   

▪ การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ 
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นจะด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีใ้ดๆ ที่ไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือการขัดต่อ

กฎหมาย มีการค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกับคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี ้ท าการคดัเลือกคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีด้ว้ยความ
ยตุิธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขทางการคา้ที่ไดต้กลงกันไวอ้ย่างเครง่ครดั และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขได ้ตอ้งรีบเจรจากับคู่คา้
และ/หรือเจา้หนี ้เพือ่รว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  

▪ การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาบริษัทที่เป็น

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยขอ้มูลที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงไม่เขา้ถึงสารสนเทศที่เ ป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม  

▪ การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินคา้และบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรไดโ้ดยไม่มีผลรา้ยต่อสงัคม เช่น การผลิตรายการโทรทศัน ์ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนือ้หาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนือ้หาที่ตอ้ง
ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม กล่าวคือ รายการละครโทรทศัน ์ที่ใหท้ัง้ความบนัเทิง และสอดแทรกคณุธรรม รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมของชมุชนและ
การเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ใหมี้การซมึซบัเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบทาง
สงัคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามส าคญักับการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่นที่บริษัทตัง้อยู่หรือเขา้ไปท าธุรกิจ และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคับที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมั่นที่จะ
ใชค้วามพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด าเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 

▪ นโยบายด้านการไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคัญในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน โดยมีนโยบายดงันี ้
ดา้นสิทธิมนษุยชน 

• เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ไดมี้ปฏิสัมพันธด์ว้ยในระหว่างการปฏิบตัิหนา้ที่ และไม่
กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

• ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็น  เชือ้ชาติ สีผิว เพศ 
ความโนม้เอียงทางเพศ อาย ุความทพุพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดา้นการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืน
ใด 

• จดัใหมี้สิทธิประโยชน ์และสวสัดิการต่างๆ ที่พนกังานพึงจะไดร้บัจากบริษัท 

• จดัใหมี้ขัน้ตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอ้รอ้งทกุข ์และพิจารณายตุิขอ้รอ้งทกุขท์ี่เหมาะสมและเป็นธรรม 

• กรณีมีการกระท าผิดระเบียบหรือวินัย จะตอ้งด าเนินการเพื่อใหมี้การพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษแลว้แต่กรณี และเพื่อความเป็น
ธรรม 
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▪ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มอย่างสูงสุด ซึ่งไดมี้แนวทาง

ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเขา้ไปท าธุรกิจ 

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพ่ือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัพนกังานทกุคน 

• ส่งเสริมการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจน
สนบัสนนุวิธีการและการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัสิ่งแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

• เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภยั ชีวอนามยั สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดดู้แลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน ลูกคา้ และบุคคลผูม้าติดต่อ
งานอยู่เสมอ มีการปรบัปรุงตรวจเช็คระบบป้องกนัภยั โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอคัคีภัยใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทกุปี มีการรณรงค์
ใหใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า ดว้ยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในส านักงาน หรือใชว้ิธีการรบั - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล ์(electronic mail:         
e-mail) เพื่อลดการใชก้ระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตัง้อุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศของบริษัทไวท้ี่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้
หลอดไฟ LED ในส านกังาน เป็นตน้ โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุปี 

ทั้งนี ้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงานที่มี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการท าประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากการท างานของพนักงานไว้แล้ว  

▪ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามแนวทาง

ปฏิบตัิส  าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานดงันี ้

• หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกบัตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท 

• ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนัน้ ใหค้  านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัท และใหท้ ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในรายการนัน้ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 

• ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตป้ระกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครดั 

• ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือเป็นผูถ้ือหุน้กิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของบริษัท 
หรือกิจการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท จะตอ้งแจง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น      
ลายลกัษณอ์กัษร 

• ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนๆ การด ารง
ต าแหน่งนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัท และการปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรงในบริษัท 

▪ จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตอ้งมีความรอบคอบและความระมัดระวังในงาน

ทรพัยส์ินทางปัญญารวมถึงตอ้งเคารพลิขสิทธิ์ของเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา 
ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดใหมี้ช่องทางให้แก่ผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในการแจง้ขอ้มูลต่างๆ หรือรอ้งเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ผ่านช่องทาง ดงันี ้

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

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ช้ัน 15 
เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมเรื่องรอ้งเรียนทัง้หมดแลว้สรุปประเด็นน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูล หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ และจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยในปี 2562 ไม่มีผูแ้จง้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่
อย่างใด   
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้ส่วนได้

เสีย จึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้
ถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท 

ทัง้นี ้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดม้อบหมายใหก้รรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย เป็น
ผูด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนัน้ยงัไดจ้ัดตัง้หน่วยงานสื่อสารองคก์รและนักลงทุนสมัพันธท์ าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบนั ผูถ้ือหุน้ 
รวมทั้งนักวิเคราะหแ์ละหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถ้ือหุน้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่ อโดยตรงที่ 
หน่วยงานสื่อสารองคก์รและนักลงทุนสมัพนัธ ์บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั 
เขตคลองเตย  ก รุง เทพ  10110 ห รือ โท รศัพ ท์  02-665-6705 ห รือที่  e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่  web-site : www.wave-
groups.com ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือ
ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งดงันี ้

• จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

• ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี่ยวขอ้งในกรณีที่มีส่วนไดเ้สียเกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

• เปิดเผยโครงสรา้งการด าเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทรว่ม อย่างชดัเจน 

• เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

• เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนไดร้บั 

• เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย และจ านวนครัง้การเขา้ประชมุเป็นรายบคุคล 

• เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

• รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย  
 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบคุคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ เป็นผูก้  าหนดนโยบายของบริษัท โดยรว่มกับผูบ้ริหารระดบัสงูวางแผนการ
ด าเนินงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หรือกลยทุธ์ที่วางไวอ้ย่างเป็น
อิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบตัิที่ส  าคญั ดงันี ้
 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
1) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหมี้จ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน

ตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหารอย่างนอ้ยหนึ่งคนเป็นผูมี้ประสบการณด์า้นธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือปฏิบตัิหนา้ที่และถ่วงดลุระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร (Executive Director) และในจ านวนนีมี้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ 



รายงานประจ าปี 2562 
 

 

51 การก ากบัดแูลกิจการ 
 

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละดา้นซึ่งเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวม 10 ท่าน ดงันี ้

• กรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่าน 

• กรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน 

• กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน 
 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะเรื่องและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา หรือรบัทราบ หรืออนมุตัิ ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มั่นใจไดว้่าบริษัทมีการด าเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทตามที่กฏหมายก าหนด 1 คน โดยท าหนา้ที่สรุปได ้ดงันี ้ 

• ดแูลและประสานงานเรื่องการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมชดุย่อย รวมถึงการประชมุผูถ้ือหุน้ 

• จดัท าและจดัเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวขอ้ง 

• ดแูลและใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

• ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

• ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศและขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กฎหมาย และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
บริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท ตอ้งมีคณุสมบตัิขัน้ต ่า ดงันี ้
1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบริษัท  
2) มีความรู ้ความสามารถที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวตัิการท างานที่ดี 
3) มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และมีความอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และผูถ้ือหุน้โดยรวม 
4) เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุิศเวลาใหก้บับริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ 
5) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุริต มีจริยธรรม ภายใตก้ฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

3. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดให้เป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 

กรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่ออกแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัก าหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือไดป้ฏิบตัิงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 
วาระติดต่อกนั  
 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

1) การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบคุคลเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจ คณะกรรมการบริษัท

ไดจ้ดัใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  

รวมทัง้กรรมการทกุคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัท ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัท และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบง า ตลอดจนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 
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2) ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

• ดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งมีการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

• ดแูลใหก้รรมการทกุท่านไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นอย่างทนัเวลา เพ่ือพิจารณาหารือในแต่ละวาระ 

• สนบัสนนุใหก้รรมการไดอ้ภิปราย ตัง้ค าถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชมุ 

• ส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธท์ี่สรา้งสรรค ์ทัง้ระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 

• ดแูลใหบ้ริษัทมีการสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้อย่างมีประสิทธิผล  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท   
1. ตามหลกัของกฎหมายไดก้ าหนดใหก้รรมการมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดี

ที่สดุแก่ผูถ้ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิส  าคญั 4 ประการ คือ 
1.1 การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และผูถ้ือหุน้ (Duty of Loyalty) 
1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ (Duty of Obedience) 
1.4 การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้ือหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 
ปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
2. การลงนามผูกพนัในการกระท าแทนบริษัทนั้นใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือรบัรองของบริษัท กล่าวคือ ก าหนดใหก้รรมการ คือ 

นายแมทธิว  กิจโอธาน นางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์หรือนายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท  

3. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทกุๆ ปี  
4. พิจารณาแผนการด าเนินงานของบริษัทใหแ้ข่งขนัไดท้ัง้ในระดบัประเทศและในระดบัสากล 
5. ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูง  เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการ

น านโยบายและกลยทุธท์ี่ไดก้ าหนดไวไ้ปปฏิบตัิตามเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
6. ก ากับดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้การก ากับดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานที่

ยอมรบั  
7. ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขันกบัผลประโยชนข์องบริษัท 
8. จัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 
9. ส่งเสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม โดยตระหนกัในความส าคญัของระบบการควบคมุภายในและระบบ

การตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงดา้นการทจุริตและการใชอ้ านาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายดว้ย 
10. ดแูลผลประโยชนท์ัง้ของผูถ้ือหุน้รายใหญ่และผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน  และมีการ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได ้
11. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถ้ือหุ้น เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยั โดยกรรมการที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
โดยในการปฏิบตัิหนา้ที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอค าปรกึษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามี

ความจ าเป็นและเหมาะสม 
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ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทไวใ้น “ระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ” ของบริษัทและบริษัทใน
เครือ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1) การก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
2) การก าหนดระเบียบอ านาจอนุมตัิและด าเนินการของบริษัท ยกเวน้เรื่องที่ตอ้งน าเสนอผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ไดแ้ก่ การเพ่ิม

ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การโอนสิทธิเรียกรอ้ง การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท เป็นตน้ 
3) การก าหนดโครงสรา้งองคก์รของกลุ่มบริษัท 
4) การก าหนดอตัราเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ (เพื่อใหค้วามเห็นชอบ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป) 
5) การอนมุตัิงบประมาณรวมประจ าปีของกลุ่มบริษัท 
6) การลงทนุในโครงการใหม่ หรือบริษัทใหม่ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน (หากจ านวนเงินที่ก าหนดเกินกว่าจ านวน

เงินที่เป็นสาระส าคญัตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท.เรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รายการที่เกี่ยว
โยงกัน การเปิดเผยสารสนเทศ ต้องได้รบัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต้องปฏิบัติตาม
ประกาศดงักล่าวดว้ย) 

7) การเงิน ดา้นฝากและถอน ไดแ้ก่ การเปิดและปิดบญัชีธนาคาร / สถาบนัการเงิน และการก าหนดผูล้งนามและวงเงินในระเบียบการ
ลงนามสั่งจ่ายบญัชีธนาคารของบริษัท, ดา้นเงินกูแ้ละเงินค า้ประกนั ได้แก่ การเปิดวงเงิน O/D ธนาคาร และการกูย้ืมเงินและการ
ออกหนังสือค า้ประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการก าหนดนโยบายบริหารด้านการเงิน (โดยผ่านการเสนอจาก
คณะกรรมการการลงทนุ 

8) การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกยา้ย การปรบัเลื่อนต าแหน่ง และเลิกจ้าง และการก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนอ่ืนของ
เจา้หนา้ที่บริหารระดบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9) การประนอมหนี ้และการจ าหน่ายหนีส้ญู (ต่อราย) 
10) การอนุมตัิโครงการ ที่เกินงบประมาณประจ าปี (โดยวงเงินเกิน 20% ของงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติแลว้) หรือการอนุมตัิโครงการ 

นอกงบประมาณประจ าปี (โดยวงเงินเกิน 30 ลา้นบาท) 
11) การตดัจ าหน่ายทรพัยส์ินถาวร (Write off) (พิจารณาจากมลูค่าคงเหลือตามบญัชี (Net Book Value) ) โดยการท าลาย หรือบริจาค 
12) การอนุมตัิรายการระหว่างกัน (รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ตาม

ความหมายของ ก.ล.ต.หรือ ตลท.) (หากจ านวนเงินที่ก าหนดเกินกว่าจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคญัตามความหมายของประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รายการที่เกี่ยวโยงกนั การเปิดเผยสารสนเทศ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าวดว้ย) 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจและหนา้ที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษัทตาม

นโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน หรืองบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการอย่างเครง่ครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท
และผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ อย่างดีที่สุด รวมทั้งการค านึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองคก์ร อ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่
บริหารใหร้วมถึงกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นักงานและ

ลกูจา้งออกจากต าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
3. ด าเนินการใหมี้การจัดท า และส่งมอบนโยบายและกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ 

เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ           
3 เดือนที่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ 
5. การใชอ้ านาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่สามารถกระท าได ้หากประธานเจา้หนา้ที่บริหารอาจมีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ ต่อการใชอ้ านาจนัน้ๆ   
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บริษัทไดจ้ัดท าระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ หนา้ที่ ในการตดัสินใจและการสั่งการตามหนา้ที่ที่ไดร้บั
มอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการที่จ่ายเป็นเช็ค (จ านวนเงินตัง้แต่ 3,000 บาท ขึน้ไป) จะมีการอนุมตัิโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ของบริษัท 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด 1 คน โดยท าหนา้ที่ ดงันี ้
1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อใหก้ารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดการประชุม      

ผูถ้ือหุน้ของบริษัท เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท แนวปฏิบตัิที่ดี และกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้ง 
เช่น พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

2. ดแูลเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ใหค้ าปรึกษาเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัท ในส่วนที่จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท      
กฎและระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท  

4. จดัท าและจดัเก็บเอกสารที่เกี่ยวกบัการประชมุ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการ
บริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถื อหุ้น รายงานประจ าปี รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบริษัท และรายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามขอ้บงัคับของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถ้ือหุน้ 

6. ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 
7. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
5. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

1) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหก้รรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษัทแลว้   

ไม่เกินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ 

2) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษัทแลว้ ไม่เกิน

จ านวน 5 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) ทั้งนี ้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่และความ
รบัผิดชอบ 
 

6. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของกรรมการ  
1) กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งใหม่ตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลที่ส  าคัญและจ าเป็นอย่างเพียงพอก่อน

ปฏิบตัิหนา้ที่ 
2) กรรมการจะไดร้บัการพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สนับสนุนการเขา้ร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) เช่น หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) ห ลั กสู ต ร  Directors Certification Program (DCP) ห ลั กสู ต ร  Audit Committee Program (ACP) เป็ นต้น  ซึ่ ง
กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรดงักล่าวมาแลว้ นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผูช้่วยแจง้หลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจใหก้ับทุกท่าน
ทราบ โดยบริษัทเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยใหก้รรมการสามารถท าหนา้ที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การพัฒนา
ความรูอ้ย่างต่อเนื่องของกรรมการประกอบดว้ยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทัง้ภายในและภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจ
ต่างๆ ของบริษัท เป็นตน้ 
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การเขา้รว่มอบรมของกรรมการหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งตามขอ้เสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)       
 

 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายสนับสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มในการฝึกอบรมที่จดัขึน้ส  าหรบักรรมการ โดยกรรมการของบริษัทเขา้รว่มอบรมในหลกัสตูร

ดงักล่าวรอ้ยละ 90% ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ   
 

นอกจากนี ้ในปี 2562 มีกรรมการของบริษัทไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันี ้  
 
ล าดับที ่ หลักสูตรการอบรม วันที่ 

นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  
1. Story Telling 

จดัอบรมโดย : BTNC 
14 มกราคม 2562 

2. สมัมนาเชิงปฏิบตัิการดา้น Cyber Resilience  
จดัอบรมโดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย  

21 สิงหาคม 2562 

3. ผลการศกึษาขอ้มลูรายการบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีเสนอใหบ้ริษทัจดทะเบียนปรบัปรุงแกไ้ขงบการเงินส าหรบั
การตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ขอ้มลู audit adjustments”)  
จดัอบรมโดย : ส านกังาน ก.ล.ต. 

16 ธันวาคม 2562 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นรายบุคคลและทัง้คณะกรรมการเป็น

ประจ าทุกปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพ่ือสามารถน ามาแกไ้ขและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และน าเสนอผลการประเมินที่ไดต้่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

รายช่ือกรรมการ 

หลักสูตรการอบรม 
Directors 

Accreditation Program 
(DAP) 

Directors    
Certification Program 

(DCP) 

Refresher DCP 
(DCP Re) 

Anti Corruption :       
The practical Guide 

(ACPG) 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน รุน่ที่ 57/2006 รุน่ที่ 95/2007   
2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก   รุน่ที่ 20/2002 รุน่ที่ 1/2005 รุน่ที่ 15/2014 

3. นายสมศกัดิ ์ พยบัเดชาชยั รุน่ที่ 49/2006    

4 นายชยัประนิน  วิสทุธิผล   รุน่ที่ 88/2007   

5. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ รุน่ที่ 146/2018 รุน่ที่ 260/2018   

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

7. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ รุน่ที่ 140/2017    

8. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ รุน่ที่ 113/2014 รุน่ที่ 257/2018   

9. นางสาวเทรซีแอนน ์มาลีนนท ์ รุน่ที่ 61/2007    
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ในปี 2562 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล โดยส่วนงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายพฒันา
ธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้ าเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวใหก้ับ
กรรมการเพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะและรายบุคคล จากนัน้ใหก้รรมการจดัส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแลว้ กลบัคืนมายงัส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อท าการประมวลผลและด าเนินการต่อไป โดยมี
เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั กล่าวคือ 4 = มีการด าเนินการ
ในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร / 1 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอ้ย /        
0 = ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้       

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินทัง้คณะ) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
(1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
(2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
(5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

ส าหรบัปี 2562 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินทัง้คณะ) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี   

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบคุคล) ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
(1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
(2) การประชมุของคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ส าหรบัปี 2562 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบคุคล) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  
 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ า    

ทกุปี ทัง้นี ้เพื่อสอบทานการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และน าเสนอผลการ
ประเมินที่ไดต้่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

ในปี 2562 ไดมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งฝ่ายพฒันาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ได้น าเสนอไวบ้นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท และ/หรือปรบัปรุงตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ โดย
ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวใหก้ับกรรมการชุดย่อยเพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย จากนัน้ใหก้รรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านการประเมินผลแลว้ กลบัคืนมายงัส่วนงาน
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเพ่ือท าการประมวลผลและด าเนินการต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้น
พอสมควร / 1 = มีการด าเนินการในเรื่องนัน้เล็กนอ้ย / 0 = ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้    
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โดยการประเมินการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2562 ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่    
(1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
(2) การประชมุคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2562 สรุปไดด้งันี ้ 

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม 

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  
 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร    
คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่

บริหารเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และน าเสนอผลการประเมินที่ ไดต้่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรบัทราบและพิจารณาอนมุตัิ 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท โดยส่วน
งานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตังิานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัท 
ซึ่งฝ่ายพฒันาธรรมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้ าเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานดงักล่าวใหก้ับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารของ
บริษัทจากนั้นให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแลว้ กลับคืนมายังส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อท าการประมวลผลและด าเนินการต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการด าเนินการในเรื่องนั้น
พอสมควร / 1 =  มีการด าเนินการในเรื่องนัน้เล็กนอ้ย / 0 = ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ซึ่งประกอบดว้ย 10 หวัขอ้หลกั 
ไดแ้ก่ 

(1) ความเป็นผูน้  า 
(2) การก าหนดกลยทุธ ์
(3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์
(4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
(5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
(6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
(7) การบริหารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
(8) การสืบทอดต าแหน่ง  
(9) ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
(10) คณุลกัษณะส่วนตวั 

 

ส าหรับปี 2562 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑด์ี  

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง  
คณะกรรมการบริษัทเห็นความส าคัญและสนับสนุนใหมี้การพัฒนาแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือผูบ้ริหาร

ระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตรก์ารวางแผนทรพัยากรมนุษยข์องบริษัท โดยเป็นการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรที่มีศกัยภาพสูง  ไดแ้ก่ 
กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดีใหป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ในกรณีที่ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานไดห้รือต าแหน่งว่างลง เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานของบริษัทมีความคล่องตวัและต่อเนื่อง  



รายงานประจ าปี 2562 
 

 

58 การก ากบัดแูลกิจการ 
 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานที่ส  าคญัอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือรบัทราบ หรืออนุมัติ  
แลว้แต่กรณี อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบตัิงานเพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัทราบในรายงานประจ าปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุใหก้าร
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการชดุย่อยทัง้หมด 4 คณะ ดงันี ้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ 
นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการด าเนินงานใหถ้กูตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล รวมทัง้สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูส้อบบัญชี ที่ปรึ กษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายและบญัชี ในกรณีที่จ  าเป็น  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
รายช่ือ ต าแหน่ง สถานะ 

1. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

นายปริญญา  สทุธิยงค ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งล่าสุดตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 ทัง้นี ้เม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนด
เป็นนโยบายเพ่ิมเติมว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือไดป้ฏิบตัิงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานใหบ้ริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมของหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่ดงักล่าว  พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ยหรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดงักล่าว ตลอดจนเสนอการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี   
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
6.2 ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ

การตรวจสอบภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  
6.4 ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5 ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
6.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
7. จดัใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมรว่มกับ

ผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัแจง้ขอ้เท็จจริงจากผูส้อบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บคุคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ไดก้ระท าความผิดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เช่น เรื่องทุจริต 
ฉอ้โกง ยกัยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่
ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัวนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

9. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรบัปรุ ง
แกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

9.1 รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
9.2 การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด      
รายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบตัิตามที่กฎหมายและจริยธรรมก าหนดไว ้  

11. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งจะท าหนา้ที่หลักในการ
พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รบัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืน พิจารณาแนวทา งวิธีการและ
หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน รวมทัง้พิจารณากลั่นกรอง การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน 
การก าหนดงบประมาณการขึน้ค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวลัประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นีใ้นปี 2562 ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรายชื่อบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
รายช่ือ ต าแหน่ง สถานะ 

1. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
2. นายแมทธิว  กิจโอธาน  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 
3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
4. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

นางสนุทรี  อารยสมบรูณ ์ เลขานกุารกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้
1. ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน 
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน 
3. พิจารณากลั่นกรอง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การก าหนดงบประมาณการขึน้ค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุก

ประเภท เงินรางวลัประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน 
4. จดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
5. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง สถานะ 
1. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

นายปริญญา  สทุธิยงค ์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร (Overall Risk Management Policies) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร รวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ความเสี่ยงดา้น
การเงิน ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงจากไม่ปฏิบตัิตามกฎ/ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอ่ืนๆ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

2. ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management Framework)  
3. ก ากบัดแูลการด าเนินการตามขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง  
4. ติดตามการปฏิบตัิตามกลยทุธข์องหน่วยงานภายในองคก์ร  
5. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยง  
6. รบัทราบผลหรือความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานต่างๆ  
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
รวมทัง้เพื่อสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
รายช่ือ ต าแหน่ง สถานะ 

1. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 
2. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 
3 นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 

นางสาวอญัชลี  พทุธปฏิโมกข ์1 เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

หมายเหตุ  

1 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่5 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป   

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้
1. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบตัิดา้น

การก ากับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ และใหมี้การถือปฏิบตัิในทกุระดบั 

2. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการก ากบัดูแลสงัคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอ้ม 

3. ส่งเสริมและก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม  

4. พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลสงัคม ชมุชน และ
สิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัท อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหน้โยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดแูลสงัคม ชมุชน 
และสิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัทเป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนมุตัิ 
6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
7. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) กรรมการอิสระ 
นิยามกรรมการอิสระ 
การสรรหากรรมการอิสระ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่

ประชุมผูถ้ือหุน้ตามขัน้ตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งตอ้งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี  ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปี ทัง้นีไ้ม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท  

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดร้ับค่าบริการ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย    
ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้
รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันใหไ้ด ้หากเห็นว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนังสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ ดงันี ้

• ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

• เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระ  

• ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมี้การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

• การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการ

ของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหม่ โดยการจัดท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายใชบ้ริษัทที่ปรึกษา 
(Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) แลว้แต่กรณี ในการสรรหากรรมการของบริษัทอีกดว้ย ทัง้นี ้บริษัท
จะใหค้วามส าคญักบับคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ มีประวตัิการท างานที่ดี และมีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร 
สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปรง่ใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดย
จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงั และจากนัน้น าเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนต่อไป   

ทัง้นี ้ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหมี้คณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และเม่ือกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ การเลือกกรรมการ
บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ โดยก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้ 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง  
(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้   
(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ไดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคก่อน จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

• การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู 
คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบ

อ านาจอนมุตัิและด าเนินการของบริษัท โดยระเบียบดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

3) ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง    
• ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด าเนินการเกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อย สรุปไดด้งันี ้

(1) ก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ ทัง้นี ้จะ
มีการค านึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจงูใจใหก้รรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงาน
ตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวด้ว้ย 

(2) น าเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละ
ต าแหน่ง ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ/หรือมิใช่ตวัเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือขอ
อนมุตัิ 
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โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2562 สรุปไดด้งันี ้  

 

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของ

บริษัททัง้ในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการท าใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดข้องบริษัท เป็นตน้ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจใหผู้บ้ริหารน าพาองคก์รใหด้ าเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และน าเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป 
 
8.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

บริษัทมีกลไกในการก ากบัดแูลที่ท  าใหส้ามารถควบคุมดแูลการจัดการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูลรกัษา
ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้

1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
โดยการเสนอชื่อและใชส้ิทธิออกเสียงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ฝ่ายบริหารจะน าเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มนัน้ๆ และบริษัทไดก้ าหนดใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไป
ลงมติหรือใชส้ิทธิออกเสียงในเรื่องส าคญัในระดบัเดียวกับที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนใน
บริษัทย่อยและบริษัทรว่มดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท  

2) ก าหนดใหมี้การประชมุผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์แนวทางปฏิบตัิ การติดตามควบคมุใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตรท์ี่ก าหนด ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้ริหารมีส่ วนร่วมในการก าหนด
นโยบายที่ส  าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 

3) คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของกลุ่มบริษัท ซึ่งกล่าวถึงอ านาจอนุมตัิในการก ากบัดูแลบริษัทย่อย เช่น 
การบริหาร งบประมาณ การลงทนุ การเงิน การอนมุตัิรายการระหว่างกนั เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
เบีย้ประชุม 
(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท   

• ประธานกรรมการ 35,000 5,000 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 5,000 

• กรรมการอิสระ 15,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 5,000 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ 10,000 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ - 5,000 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   

• ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 10,000 

• กรรมการอิสระ - 5,000 



รายงานประจ าปี 2562 
 

 

65 การก ากบัดแูลกิจการ 
 

4) การส่งหน่วยงานตรวจสอบภายในออกไปสุ่มตรวจการปฏิบตัิงานของบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ 
5) การควบคุมการปฏิบตัิงาน การใช้จ่าย การก าหนดวงเงินในการเบิกจ่าย ก าหนดผูมี้อ านาจเบิกจ่ายซึ่งตอ้งมีการลงนามร่วมกันเพ่ือสอบทาน

รายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผูมี้อ านาจอนมุตัิรายการที่ถกูตอ้ง  
6) ใหบ้ริษัทย่อย และบริษัทร่วมจัดท างบประมาณประจ าปี โดยใหมี้การทบทวน และปรบัปรุงงบประมาณเพื่อควบคุมแผนการด าเนินงานอยู่

เสมอ 
7) ดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล ไดแ้ก่ การท ารายการระหว่างกัน การไดม้าและ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา รวมทัง้ดแูลใหมี้การจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินถกูตอ้งตามที่ควร 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

 

8.5 การรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใชข้อ้มูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรกัษาขอ้มูลความลบัและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทไดก้ าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหค้วามส าคญัต่อการเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัและการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท เช่น ขอ้มูลภายในที่ยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นตน้ โดยสรุปไดด้งันี ้  

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในของบริษัท ในการหาประโยชนส์่วนตนและในเรื่องการท าธุรกิจแข่งขนักบับริษัท หรือท า
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การระมัดระวังในการใชข้อ้มูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาของหลักทรพัยข์องบริษัท หน้าที่การ
รายงานขอ้มลูการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นตน้    

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แมห้ลังพ้น
สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทไปแลว้  

4) การก าหนดใหเ้ฉพาะผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบตัิงานโดยตรงเท่านัน้ที่จะไดร้บัขอ้มูล ส าหรบังานดา้นระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลที่เป็นความลบั
ของบริษัทและขอ้มูลที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งไดมี้การก าหนดบุคคลที่จะมีสิทธิในการเรียกใชข้อ้มูลภายในโดยมี
รหสัผ่านเฉพาะบคุคลในการเขา้สู่ระบบ  

ส าหรบัมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่ามีการน าขอ้มลูภายในบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งนัน้ บริษัทจะมีบทลงโทษที่ รุนแรง
ถึงขัน้ใหอ้อกจากงานทนัที 

ในปี 2562 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการและผูบ้ริหารมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยใชข้อ้มลูภายใน 
 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

บริษัทและบริษัทย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม - 
31 ธันวาคม 2562 โดยมรีายละเอียดดงันี ้  

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

 ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 590,000 

2. บจ. เวฟ ทีวี  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 375,000 

3. บจ. เวฟ พิคเจอรส์         นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 20,000 

4. บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 10,000 

5. บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 30,000 

6. บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 910,000 

7. บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์ นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 1,495,000 
รวมท้ังหมด 3,430,000 

 
2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)   

ปี 2562 บริษัท ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแ้ก่ส  านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั    
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8.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

หนา้ที่ส  าคญัในฐานะกรรมการบริษัทที่ตอ้งเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอเพื่อรบัทราบและรว่มกนัตดัสินใจในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้และก าหนดการประชมุ 
โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ (ปีละ 4 ครัง้) แต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวช้ัดเจน และ

อาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องที่มีความส าคญัเรง่ด่วน 
นอกจากนี ้การก าหนดการประชมุคณะกรรมการดงักล่าว ไดถู้กก าหนดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเลือกวนั เวลา ที่เหมาะสมล่วงหนา้ในการ

ประชมุครัง้สดุทา้ยของแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่ตน้ปี  
(2) องคป์ระชมุและการประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการตอ้งมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาส

ใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้นี ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถ้ือมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้รว่มประชมุ และ/หรือไม่ใชส้ทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมง
โดยประมาณ ซึ่งค่อนขา้งเพียงพอที่ฝ่ายบริหาร จะเสนอเร่ือง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้โดยตร ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้มาสอบถาม หรือชีแ้จงรายละเอียดในระหว่างการประชมุได ้

(3) วาระการประชมุ 
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผูร้่วมกันก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม โดย ที่

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได ้
(4) การจดัส่งเอกสารการประชมุ 

ในการประชุมแต่ละครัง้บริษัทไดจ้ัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการบริษัทมีเวลา
พอเพียงที่จะศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ  

(5) การรายงานการประชมุ 
เม่ือสิน้สุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผูมี้หนา้ที่จัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัทลง

ลายมือชื่อพิจารณารบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป ทัง้นี ้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรายงานการประชมุใหมี้ความถกูตอ้งได ้ 

ส าหรบัรายงานการประชมุที่ไดร้บัการรบัรองแลว้จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอ้มกบัเอกสารแนบประกอบวาระ
การประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นเอกสารที่มีระดับความส าคัญมากที่สุดเป็นความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยู่ที่ฝ่าย Corporate Finance ซึ่งส านักงาน
เลขานกุารบริษัทสงักดัอยู่ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

(6) การประชมุของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองไดต้ามความจ า เป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน

ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มดว้ย  
ในระหว่างปี 2562 กรรมการอิสระไดมี้การประชมุรว่มกนัโดยสม ่าเสมอ เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ

โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มดว้ย  
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รายชื่อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ดงันี ้
(หน่วย : ครัง้) 

รายช่ือกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(จ านวน 10 คน) 
รวม 6 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ านวน 3 คน) 
รวม 4 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ    
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
(จ านวน 4 คน) 
รวม 1 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
(จ านวน 3 คน) 
รวม 1 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
(จ านวน 3 คน) 
รวม 1 ครัง้/ปี 

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

เมื่อวนัที ่
30 เมษายน 2562 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  6/6  1/1   1 

2 นายประเสริฐ ภทัรดิลก  6/6 4/4    1 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั 5/6 4/4   1/1 1 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร 6/6 4/4 1/1   1 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  5/6  1/1  1/1 1 
6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ 5/6   1/1 1/1 1 

7. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์   6/6   1/1  1 

8. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ 5/6     1 
9. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์   4/6  1/1 1/1  1 

10. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ 5/6     1 

 
2) จรรยาบรรณธุรกิจ   

ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากจะใหค้วามส าคญักับความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการปฏิบตัิงานแลว้ บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับรูปแบบ
และวิธีการของการปฏิบตัิงานที่จะใหเ้กิดความส าเรจ็ดงักล่าวควบคู่กนัเสมอมา ทัง้นี ้โดยยึดถือความมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยตุิธรรม และคณุธรรม
เป็นหลักในการท าธุรกรรม และติดต่อสมัพนัธ์กับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบ ริษัท    
ทกุคนรบัทราบ ท าความเขา้ใจและยึดถือปฏิบัติตามในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน และช่วยกันธ ารงไวเ้พื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน 
อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นสิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัท ซึ่งจะสรา้งความเชื่อมั่นให้เกิดขึ ้น แก่ผูถ้ือหุ้น           
นกัลงทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนและอนมุตัิ “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct” ฉบบัล่าสุด ซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท 
ทัง้นี ้จรรยาบรรณธุรกิจ มีเนือ้หาครอบคลมุในเรื่อง ดงันี ้

(1)  หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

• ความซ่ือสตัย ์ • คณุธรรม 

• การรกัษาค าพดูและความน่าเช่ือถือไวว้างใจ • ความจงรกัภกัดี 

• ความยึดมั่นในวิชาชีพ • ความยตุิธรรม 

• การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น • การเคารพต่อผูอ่ื้น 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั • การปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นเลิศ 

• ภาวะผูน้  า • ชื่อเสียงและความภาคภมิูใจ 

• ความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ • บคุลากร 

• นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ • นโยบายการรกัษาขอ้มลูความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 

• นโยบายการปกป้องทรพัยส์ินของบริษัท • นโยบายเกี่ยวกบัการรบั การใหข้องขวญัและสิ่งตอบแทน 

• จรรยาบรรณว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญา • นโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น 

• นโยบายดา้นการไม่ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน • นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

• นโยบายการจัดท ารายงานทางการเงิน การบันทึก
ขอ้มูล และการควบคุมภายในดา้นบัญชีและการเงิน
ของบริษัท 
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(2) แนวทางปฏิบตัิ 

• แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร เลขานกุารบริษัท และพนกังาน 

• แนวทางปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้และผูบ้ริโภค พนักงาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หนี  ้คู่แข่งทางการคา้ 
ชมุชนและสงัคม  

บริษัทได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รบัทราบรายละเอียด โดยการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่เป็นเอกสาร         
ลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนใหพ้นกังานและผูบ้ริหารมีการ
ลงนามรบัทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทกุปี 

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครดั การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ ใหย้ึดถือ
และปฏิบตัิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบริษัท นอกจากนีอ้าจไดร้ับโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้น
เป็นความผิดตามกฎหมาย 

3) นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรรั์ปช่ัน  
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ

บริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัรา้ยแรงของการคอรร์ปัชั่นที่ท  าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ในปี 2562 บริษัทอยู่ในระหว่างการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทจุริต (CAC)   

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมตัิ “นโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น Anti-Bribery and Corruption Policy” 
ฉบบัล่าสดุซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้ าหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกนัมิใหบ้ริษัท พนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคล
อ่ืน (เช่น บคุคลที่สาม) ที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงก าหนดขัน้ตอนการสอบทานการก ากบัดแูล
และการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ซึ่งนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัิสรุปได ้ดงันี ้ 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นและ จรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้เช่น  E-mail: hotline@wave-groups.com เป็นตน้ 
รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่ก าหนดให้
ท าหนา้ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการติดตามการปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทได้
ปฏิบตัิภาระหนา้ที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก าหนดไว ้และผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอ านาจในการด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมายและขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานที่เขา้ไปก ากบัติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุที่มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการคอรร์ปัชั่นที่อาจ
เกิดขึน้ 

(4) ผูบ้ริหารของบริษัทจัดใหมี้การประเมินความเสี่ยงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การทจุริตหรือการคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอและทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงที่ใชอ้ยู่ใหมี้ความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้
อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

(5) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูท้ี่ปฏิเสธหรือแจง้เรื่องการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การ
กระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท  

(6) ผูท้ี่กระท าการคอรร์ปัชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามขอ้บังคบัเกี่ยวกับการ
ท างานของบริษัท นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

(7) บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรูแ้ละท าความเขา้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้ โดยบริษัทมีการฝึกอบรม
และ/หรือใหค้วามรูท้ัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นใหก้บัพนกังาน 
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(8) เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรร์ปัชั่น บริษัทไดใ้หค้  าแนะน าและวิธีปฏิบัติเพื่อให้
พนักงานของบริษัททุกระดับตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัโดยครอบคลุมในเรื่อง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล 
เงินสนบัสนนุ และของขวญั ค่าบริการและค่าใชจ้่ายอ่ืน 

4) นโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ  “นโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้รอ้งเรียน Whistleblower 

Procedures” ฉบบัล่าสดุซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือเป็นการสนบัสนุนใหพ้นักงาน ผูบ้ริหารและกรรมการสามารถรายงานหรือรอ้งเรียน
เกี่ยวกับการพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดการกระท าที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสม
ทางการเงินหรือการฉอ้โกง หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือผิดต่อนโยบายของบริษัท 

โดยบริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือที่จะปกป้องและใหค้วามคุม้ครองต่อผูร้อ้งเรียน ซึ่งผูร้อ้งเรียน จะได้ไม่ตอ้งหวั่น
เกรงต่อการตอบโต ้หรือการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การข่มขู่ คกุคาม เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ไม่พบการรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการกระท าผิดใดๆ ที่เป็นนยัส าคญัทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบริษัท 

5) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
(1) การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ในดา้นการเงิน 
การบริหาร การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนีมี้การก าหนด
ภาระหนา้ที่ ระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดูแลการใชท้รพัยส์ินของ
บริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่าง
กนัอย่างเหมาะสม รวมทัง้บริษัทยงัจัดใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รบัผิดชอบ และไดก้ าหนดใหมี้การประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

(2) การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้ส านกัตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยท าหนา้ที่

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งใหค้  าปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การก ากบัดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้เพื่อคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการด าเนินงานของบริษัทได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่า การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที่ส  าคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ไดด้  าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางที่ก าหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคท์ี่ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ขอ้บังคับ 
ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

ดงันัน้ เพื่อใหส้  านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดใหส้ านักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบตามแผนงาน
ตรวจสอบ และน าเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ  

(3) การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคญักับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกองคก์รที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหค้งเหลือความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรบัไดแ้ละเหมาะสมกับ
สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยก าหนดใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ ์แผนงาน และการ
ด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดส้่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุระดบัมีส่วนรว่มในกระบวนการดงักล่าวดว้ย 

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่ส  าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยทุธข์องบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้ าหนดใหมี้การเผยแพรน่โยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบนเว็บไซตข์องบริษัทและติดประกาศ เพ่ือใหทุ้กคน
ในองคก์รรบัทราบและตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ นักลงทุน และผูมี้ส่วน    
ไดเ้สีย  
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6) นโยบายการจัดท ารายงานทางการเงิน การบันทกึข้อมูล และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท  
บริษัทเชื่อมั่นว่า การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอ้ง ครบถ้วน เชื่อถือได ้และภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อความ

น่าเชื่อถือของบริษัท อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส าคญัในการรกัษาความเชื่อมั่นและความไวว้างใจจากพนักงาน ผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษัท 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีความรบัผิดชอบที่ตอ้งบนัทึก จดัหมวดหมู่ และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทุกรายการอย่างถกูตอ้งและครบถ้วนโดยเป็นไปตาม
หลกัการและมาตรฐานการบญัชี รวมทัง้ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของทางราชการ  

การจัดท ารายงานการเงินอย่างไม่ถูกตอ้ง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท หา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทบนัทึกขอ้มลูดา้นบญัชีและการเงิน หรือจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีเจตนาซ่อนเรน้ ปกปิด หรือ
บิดเบือนขอ้มลู นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหนา้ที่ตอ้งเก็บรกัษา ปกป้อง และท าลายเอกสารของบริษัท ตามที่บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดไว ้

บริษัทจะน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เห็นว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

การที่บริษัทจัดใหมี้การควบคุมภายในทางดา้นบญัชีและการเงิน จะท าใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการท าใหข้อ้มูลทางดา้นบญัชีและ
การเงินถูกตอ้งและเชื่อถือได ้การควบคุมภายในที่ควรจัดใหมี้ อาทิเช่น การอนุมตัิรายการ การควบคุมความถูกตอ้งและครบถ้วนของรายการ การควบคุม
ทรพัยส์ิน การกระทบยอดบญัชีคุม (Reconciliation) การตรวจสอบความถูกตอ้งกบับุคคลที่สาม และการควบคมุการสรุปรายการและการผ่านรายการไปยงั
บญัชีคมุยอด  

การจงใจใชอิ้ทธิพลอย่างไม่เหมาะสม หรือข่มขู่ บงการ หรือท าใหเ้กิดการเข้าใจผิดขึน้กับผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบอิสระ และผูต้รวจสอบภายใน
เกี่ยวกบัรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบตัิงานหรือการควบคมุภายในถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัท  

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบ้ริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรบัผิดชอบในการควบคุมดูแลใหก้ระบวนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมดา้นบญัชีและการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้และตรงตามก าหนดเวลา เพื่อใหผู้ใ้ชร้ายงานผลการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของบริษัท ที่แสดงออกสู่สาธารณะเขา้ใจรายงานเหล่านัน้อย่างถูกตอ้ง 

หากพนักงานพบรายงานดา้นบญัชีและการเงินที่น่าสงสยั หรือพบการแสดงผลการด าเนินงานไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งพบเห็นการใช้
อ านาจหนา้ที่กระท าการโดยมิชอบ ขอใหพ้นักงานแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือรายงานขอ้เท็จจริง ตามช่องทางที่บริษัทไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การ
กระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 

7) ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า ขอ้มลูของบริษัททัง้ที่เกี่ยวกบัการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและ

ผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียของบริษัท จึงไดก้ าชับใหฝ่้ายบริหารของบริษัทด าเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง 
โปร่งใส เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ ทนัเวลา และเป็นธรรมกบัผูถ้ือหุน้ และนกัลงทนุทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัและ
ยึดถือปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 

ในส่วนของงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูล้งทุนนัน้ บริษัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานสื่อสารองคก์รและนักลงทุนสมัพนัธ ์(Corporate Communications 
& Investor Relations) ท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกับผูล้งทุนสถาบนั ผูถ้ือหุน้ นักวิเคราะห ์รวมทัง้หน่วยงานก ากับดูแล และภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผูล้งทุน
สามารถติดต่ อขอทราบข้อมูลบริษั ท ได้ที่  โทร  02-665-6705 หรือที่  e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่  web-site : www.wave-
groups.com 

บริษัทมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชนใ์หผู้ถ้ือหุน้ 
ผูล้งทุน นักวิเคราะหห์ลักทรพัยแ์ละผูท้ี่สนใจทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัท ทั้งการสอบถามทางโทรศพัท ์การพบปะกับนักวิเคราะห์ (Analyst 
Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) และการเผยแพร่ข่าว
ประชาสมัพนัธ ์(Press Release) เกี่ยวกบักิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส  าคญัๆ  
 
 

http://www.wave-groups.com/
http://www.wave-groups.com/
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9.1 นโยบายภาพรวม 

กลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ทัง้นี ้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน ์และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งด าเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษัทโดยสรุป ดงันี  ้

วิสัยทัศน ์(Vision)  

บริษัทจะเป็นผู้น  าด้าน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น           
ไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอ้มทัง้สรา้งความบนัเทิง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเติมเต็มและเสริมสรา้ง  Lifestyle ของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหมี้ความ
สมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

พันธกิจ (Mission)  
เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการบริหารจดัการ บริษัทมีพนัธกิจ สรุปไดด้งันี ้

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการ และความบนัเทิง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

• การใหค้วามส าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัท ใหมี้ความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพเพื่อใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละพฒันา
ผลิตภณัฑท์ี่ดีและมีคณุภาพยิ่งขึน้ใหก้บัองคก์ร 

• การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

• การตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการสนบัสนนุใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึน้ 
 
9.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลความรบัผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) บูรณาการใน
รายงานประจ าปี ตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : 
CSRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการผนวกแนวคิดดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมในกลยุทธก์ารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสรา้ง
ความแข็งแกรง่ของระบบบริหารจดัการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมทั่วทัง้องคก์ร นอกจากนี ้กลุ่มบริษัท ยงัยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั และปฏิบตัิงานเพือ่ผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัท อย่างเต็มความสามารถดว้ยความสจุริตโปรง่ใสที่สามารถตรวจสอบได ้
อนัเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับ
มาตรฐานการด าเนินธุรกิจและความตอ้งการของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทจึงไดก้ าหนดกรอบของกลยทุธ์
การด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกลุ่มบริษัทที่ส  าคญั ดงันี ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:   
กลุ่มบริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท โดยด าเนินงานดว้ยความ

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย เพ่ือประโยชนร์ว่มกนัอย่างยั่งยืน 

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน:   
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

คณะกรรมการบริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัรา้ยแรงของการคอรร์ปัชั่นที่ท  าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ทัง้
ยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ในปี 2562 บริษัทอยู่ในระหว่างการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC)      

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ  “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรร์ปัชั่น Anti-Bribery and Corruption 
Policy” ฉบับล่าสุดซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้ าหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิใหบ้ริษัท พนักงานของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอ่ืน (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงก าหนดขั้ นตอนการ    
สอบทานการก ากบัดแูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายฉบบันี ้ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบตัิสรุปไดด้งันี ้ 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้เช่น E-mail: hotline@wave-groups.com    
เป็นตน้ รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคล
ที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทได้
ปฏิบัติภาระหนา้ที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก าหนดไว ้และผู้ตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ
ทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอ านาจในการด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่เขา้ไปก ากบัติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีระบบควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการ
คอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ 

(4) ผูบ้ริหารของบริษัทจัดใหมี้การประเมินความเสี่ยงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการทุจริตหรือการคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอและทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงที่ใชอ้ยู่ใหมี้ความเหมาะสมที่จะป้องกันความ
เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

(5) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูท้ี่ปฏิเสธหรือแจง้เรื่องการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท ตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการแจ้ง
การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

(6) ผูท้ี่กระท าการคอรร์ปัชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกับ
การท างานของบริษัท นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

(7) บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรูแ้ละท าความเขา้ใจกบับุคคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท หรืออาจ
เกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นฉบับนี ้  โดยบริษัทมีการ
ฝึกอบรมและ/หรือใหค้วามรูท้ัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นใหก้บั
พนกังาน  

(8) เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูกับการเกิดการคอรร์ปัชั่น บริษัทไดใ้หค้  าแนะน าและวิธีปฏิบตัิเพื่อให้
พนกังานของบริษัททกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัโดยครอบคลมุในเรื่อง การชว่ยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกศุล 
เงินสนบัสนนุ และของขวญั ค่าบริการและค่าใชจ้่ายอ่ืน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน:   
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้ห้ความส าคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน โดยมีนโยบายดงันี ้

ดา้นสิทธิมนษุยชน 

• เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ไดมี้ปฏิสัมพันธ์ดว้ยในระหว่างการปฏิบัติหนา้ที่ และไม่
กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ 

mailto:hotline@wave-groups.com
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ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

• ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็น  เชือ้ชาติ สีผิว เพศ 
ความโนม้เอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดา้นการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็น     
อ่ืนใด 

• จดัใหมี้สิทธิประโยชน ์และสวสัดิการต่างๆ ที่พนกังานพึงจะไดร้บัจากบริษัท 

• จดัใหมี้ขัน้ตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอ้รอ้งทกุข ์และพิจารณายตุิขอ้รอ้งทกุขท์ี่เหมาะสมและเป็นธรรม 

• กรณีมีการกระท าผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องด าเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี และเพื่อความ         
เป็นธรรม 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม: 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบคุคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล ท าหนา้ที่ดแูล

รบัผิดชอบใหมี้การดูแลใหพ้นักงานไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมใหพ้นักงาน มี
โอกาสพัฒนาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภัยและเหมาะสมกับการท างานตามหนา้ที่ รวมถึงการจั ด
สวสัดิการพนกังานตามกฏหมายแรงงาน และอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น การประกนัสขุภาพ การท าประกนัภยัหมู่ การจดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค: 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส าคญัของลูกคา้และผูบ้ริโภคของบริษัท และมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการกบัลกูคา้และผูบ้ริโภคของบริษัท โดย 

• ใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคของบริษัทไดใ้ชส้ินคา้และบริการโดยไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดา้นคณุภาพและราคาที่เหมาะสม 

• สามารถส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้และผูบ้ริโภคไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด 

• มีนโยบายรกัษาความลบัของลูกคา้และผูบ้ริโภค รวมทัง้จดัใหมี้หน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้และบริการ รวมทัง้
รบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุในสินคา้และบริการเพ่ือความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนต่อไป   

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม: 
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มอย่างสูงสุด ซึ่งไดมี้แนวทาง

ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเขา้ไปท าธุรกิจ 

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพ่ือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัพนกังานทกุคน 

• ส่งเสริมการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองเกี่ยวกบัสขุอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มในทุกระดบั ตลอดจนสนบัสนุน
วิธีการและการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัสิ่งแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

• เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภยั ชีวอนามยั สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดด้แูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน ลกูคา้ และบคุคลผูม้าตดิต่องาน
อยู่เสมอ มีการปรบัปรุงตรวจเช็คระบบป้องกนัภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกนัอคัคีภัยใหก้ับพนกังานเป็นประจ าทุกปี มีการรณรงค์
ใหใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า ดว้ยการใชป้ระโยชนท์ั้ง 2 หนา้ในส านักงาน หรือใชว้ิธีการรบั - ส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล ์(electronic mail:       
e-mail) เพ่ือลดการใชก้ระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวนัในเวลาพกัเที่ยง ตัง้อณุภูมิเครื่องปรบัอากาศของบริษัทไวท้ี่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้
หลอดไฟ LED ในส านกังาน เป็นตน้ โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุปี 

ทั้งนี  ้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงาน ที่มี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการท าประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการท างานของพนักงานไว้
แล้ว 
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม: 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าและ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรไดโ้ดยไม่มีผลรา้ยต่อสงัคม เช่น การผลิตรายการโทรทศัน ์ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนือ้หาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนือ้หาที่
ตอ้งใชว้ิจารณญาณ ในการรบัชม กล่าวคือ รายการละครโทรทศัน ์ที่ใหท้ัง้ความบนัเทิง และสอดแทรกคุณธรรม และบริษัทไดส้่งศิลปินเป็นทตูเขา้
รว่มงานกับองคก์ารกศุลด าเนินการโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชมุชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่รอบขา้ง
มากกว่าที่มีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ใหมี้การซมึซบัเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบทางสงัคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามส าคัญกับการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่นที่บริษัทตัง้อยู่หรือเขา้ไปท าธุรกิจ และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมั่นที่
จะใชค้วามพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด าเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 
 

9.3 การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไม่มี 

 

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ร่วมท าการบริจาคเงินและสิ่งของใหแ้ก่ องคก์รหรือมูลนิธิเพื่อสงัคมต่างๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส และภายในบริษัทเองไดมี้

การจดัท ากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอ้มอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า หรือใชว้ิธีการรบั - ส่ง
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล ์(electronic mail: e-mail) เพ่ือลดการใชก้ระดาษ การรณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ 

ในปี 2562 ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัทไดร้ว่มท ากิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยสรุปไดด้งันี ้  

กิจกรรม Sharing the happiness to children  

เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนคณะอาจารยแ์ละนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ได้ เขา้เยี่ยมนอ้งๆ ณ สถาน

สงเคราะหเ์ด็กชายบา้นปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี พรอ้มทั้งบริจาคเงิน สิ่งของ และจัดกิจกรรม Sharing the happiness to children ดว้ยการเสริม

ทกัษะความรูใ้นแง่ของเกมส ์และบทเพลงภาษาองักฤษ เพื่อใหน้อ้งๆ ไดร้บัความรู ้ความสนุกสนานไปพรอ้มๆ กบัทีมงานและนักเรียนจากโรงเรียน

สอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช  
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กิจกรรม Seal it with a kiss  

โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช รว่มเป็นส่วนหนึ่งกับ OK Magazine ซึ่งมีการจัดกิจกรรม Seal it with a kiss เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม 

2562 ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรลัเวิลด ์ดว้ยการประทบัรอยจูบลงบนเสือ้ยืดของคนดงั แลว้เปิดประมูลขายภายในงานเพ่ือหารายไดม้อบใหก้ับมูลนิธิ

สรา้งรอยยิม้ ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) เพื่อสนับสนนุกิจกรรมส าหรบัแกไ้ขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหนา้

ใหก้บัเด็ก ๆ ทั่วประเทศไทย ตัง้แต่การท าศลัยกรรม, ดแูลติดตามผลหลงัการผ่าตดั และบ าบดัฟ้ืนฟดูา้นการพดู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Teaching English with Bangkok Airways  

จากกิจกรรม Wall Street English – Big Box Big Boon ในปี 2561 ที่ผ่านมา ของทีมงานบริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ากัด 

และนกัเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชทกุสาขา ไดข้ยายผลอย่างกวา้งขึน้ดว้ยการรว่มเป็นส่วนหนึ่งกบัทาง Bangkok Airways ในการ

จัดกิจกรรม Teaching English with Bangkok Airways เม่ือวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 โดยทางทีมงานบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ไดน้ าสิ่งของ เครื่องใช ้อุปกรณก์ารเรียน และอุปกรณก์ีฬา ไปมอบใหแ้ก่ 5 โรงเรียนชนบท ในจังหวดัสุโขทยั รวมนักเรียนทัง้สิน้ 250 คน 

โดยตวัแทนจากทางวอลลส์ตรีท อิงลิช มีการจดัสอนคลาสพิเศษ ใหค้วามรูใ้นการทกัทาย ความรูด้า้นค าศพัทท์ี่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัเป็นภาษาองักฤษ 

เพื่อเสริมสรา้งและพฒันาใหเ้ด็กไดค้วามรูแ้ละรกัในการเรียนภาษาองักฤษต่อไป  
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76 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ 

เม่ือวนัศกุรท์ี่ 11 ตลุาคม 2562 ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ากดั ไดน้ าอาหารจากรา้นเจฟเฟอรส์เต๊กเพ่ือเลีย้ง

เป็นอาหารมือ้กลางวนั และรว่มท ากิจกรรมสนัทนาการ มอบสิ่งของใหก้บันอ้งๆ และทีมงานของโรงเรียนปัญญาวฒิุกร ในมลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ์พรอ้มทัง้ไดม้อบเงินสนบัสนนุใหก้บัโรงเรียนปัญญาวฒิุกร ในมลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินปูถมัภด์ว้ย  
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77 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
 

 
 

10.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดภาระหนา้ที่  
อ านาจการอนมุตัิ และด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน และผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์ินของบริษัทให้
เกิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกั น
อย่างเหมาะสม     

ซึ่งระบบการควบคุมภายในดงักล่าว จะถูกประเมินโดยส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งท าหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลกั 
และกิจกรรมทางการเงินที่ส  าคญัของบริษัทไดด้  าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดเอาไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท รวมทัง้มีการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อควบคุมและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท และมีการว่าจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก คือ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  

การปฏิบตัิงานของส านักตรวจสอบภายในนัน้ จะเร่ิมจากการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี (Yearly Audit Plan) โดยมีการเปิดโครงการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะแจง้ใหแ้ก่ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบ จากนัน้จะท าการส ารวจเบือ้งตน้ (Preliminary Survey) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit 
Program) และด าเนินการตรวจสอบตามล าดับ และเม่ือการตรวจสอบเสร็จสิน้ลง ทางส านักตรวจสอบภายในจะท าการรายงานผล พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ หลงัจากนัน้จะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารที่ส  าคญัไว้
เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี โดยจะหมนุเวียนตรวจสอบ
ในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

นอกจากนี ้เพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท 
จึงก าหนดใหส้ านักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้ง โยกยา้ย  หรือเลิกจา้งหวัหนา้
ส านกัตรวจสอบภายในจะตอ้งผ่านการอนมุตัิ (หรือไดร้บัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2563 เม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมี
ความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการที่ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ านาจ ดงันี ้ 

1) ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม  
คณะกรรมการบริษัท ไดด้แูลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ โดยไดมี้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 

และงบประมาณใหแ้ต่ละหน่วยงานน าไปปฏิบตัิ มีการจัดโครงสรา้งองคก์ร โดยการแบ่งแยกตามหนา้ที่ มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้ใชส้  าหรบัคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติ และมีขอ้ก าหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์บับริษัท มีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้และการบริหารทั่ วไปที่
รดักมุ รวมทัง้มีการก าหนดนโยบาย และแผนการปฏิบตัิงาน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพ่ือประโยชนข์องบริษัทในระยะยาว 

2) การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) ท าหนา้ที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องคก์รยอมรบัได ้โดยมีฝ่ายบริหารของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) และการปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง (Compliance Risk) มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท มีการวิเคราะหว์่าเหตกุารณใ์ดที่จะเป็นปัจจยัใหมี้ความเสี่ยงเกิดขึน้ มีการวางแผนและก าหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง จดัใหมี้การติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบริษัท  

10. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท แผนการบริหารและ
จดัการความเสี่ยงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนีบ้ริษัทไดก้ าหนดใหมี้การเผยแพรน่โยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหท้กุคน
ในองคก์รรบัทราบ และตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ไดด้แูลใหแ้นวทางที่ฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดร้บัการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทกุคนในบริษัท โดยการก าหนด

อ านาจและระดบัการอนุมตัิรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ที่ที่อาจเอือ้ใหเ้กิดการกระท าที่ทุจริตออกจากกนั มีการก าหนดขัน้ตอน 
และวิธีการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
รวมทัง้มีมาตรการที่จะติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง    

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู  
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการจัดการดา้นระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพืน้ฐานที่มีขอ้มูลที่มีคุณภาพและ

เพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน ดังนั้น การสื่อสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
และเป็นสิ่งที่จะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุ
ขอ้มลูที่ส  าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชมุ และใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีการจัดท ารายงานการประชุม 
มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีแยกไวเ้ป็นหมวดหมู่ รวมทัง้การติดตามว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีที่ท  าใหบ้ริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

5) ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหมี้การติดตามอย่างสม ่าเสมอว่า ไดมี้การปฏิบตัิตามเป้าหมายที่วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยัง

ด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดร้บัการแก้ไขอย่าง
ทนัท่วงที โดยมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร กบัเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และในกรณีที่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้มีความแตกต่าง
จากเป้าหมายที่ก าหนดไว ้บริษัทไดด้  าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทัง้การจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นกลไกส าคญั
ที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน 

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นบัญชีของบริษัท เพื่อ
ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่า ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งอันเป็นสาระส าคัญ เพื่อ
เสนอแนะใหบ้ริษัทปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในแต่อย่างใด 
 

10.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2555 เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2555 ไดแ้ต่งตัง้นายปริญญา สุทธิยงค ์ต าแหน่งผูจ้ัดการส านัก

ตรวจสอบภายใน และผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป เนื่องจากมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและ
การด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งผ่านการ
อนุมัติ (หรือไดร้บัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
บริษัทมอบหมายใหน้างสาวอญัชลี พุทธปฏิโมกข์ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อท าหนา้ที่

ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่ก ากับดแูลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งาน
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
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รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการท ารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตตาม
เง่ือนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) ของบริษัท 
รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์และมีความเห็นว่าการท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและไดค้ านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั  

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ที่ 32 และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลของบริษัทยอ้นหลงัเพ่ิมเติม
เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มลู 3 ปี ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท โดยสรุปรายการที่มีนยัส าคญัได ้ดงันี ้   
 

1) รายได้จากการใหบ้ริการ   

บริษัท ความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ส าหรับปีสิน้สุด  
วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

รายได้จากการให้บริการ จ านวนเงินรวม 31.13 ล้านบาท 
บริษัท เวฟ ทีวี จ ากดั กับ
บริษัท บีอีซี เวิลด ์จ ากัด 
(มหาชน) 

บ ริษั ท  บี อี ซี  เวิ ล ด์  จ า กั ด 
(มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ของบริษัท โดยถือหุ้นรอ้ยละ 
12.45 ของทุนจดทะเบี ยนที่
เรียกช าระแลว้ 

ราย ได้จ ากการเป็ นผู้
รั บ จ้ า ง ผ ลิ ต ล ะ ค ร
โทรทัศน์ เพื่อแพร่ภาพ
อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 

จ านวนเงิน 31.13      
ลา้นบาท 

ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า 
การเขา้ท ารายการดังกล่าวมี
เห ตุ ผ ล ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
สม เหตุ สมผล เพื่ อ ให้ก าร
ด า เนิ นงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความคล่องตวั 
เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบ
ธุรกิจการรับจ้างผลิตละคร
โทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพทาง
ช่อง 3 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์
ที่ มีชื่อ เสียงเป็นที่นิยมของ   
ค น ดู แ ล ะ อ อ ก อ า ก า ศ
ครอบคลุมพื ้นที่ทั่ วประเทศ 
โดยอัตราการรับจ้างผลิต
ละครที่บริษัทได้รบัดังกล่าว
เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับ
อัตราที่ทางสถานีจ่ายให้กับ
ผู้รบัจ้างผลิตละครโทรทัศน์
รายอื่น    

 

11. รายการระหว่างกัน 
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2) การซือ้สินค้าและบริการ 

บริษัท ความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ส าหรับปีสิน้สุด  
วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวนเงินรวม 12.22 ล้านบาท 
กลุ่มบริษัท กบักองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์มิลเลียน
แนร ์โดยบริษัท มาลีนนท ์
ทาวเวอร ์จ ากดั 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์   
มิลเลียนแนร์ โดยบริษัท มาลี
นนท์ ทาวเวอร ์จ ากัด มีกลุ่มผู้
ถือหุน้ใหญ่กลุ่มเดียวกบับริษัท 

ค่าเช่าและบริการพื ้นที่
ส  านักงาน ค่าน ้า ค่าไฟ 
และอ่ืนๆ 

จ านวนเงิน 12.22    
ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษัท  ได้
พิจารณาอนุมัติรายการโดย
ผ่ าน ก า รส อบ ท าน แล ะ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ว่า การเขา้ท า
รายการดังกล่าวมีเหตุผล
สนับสนุนและสมเหตุสมผล 
เพื่ อ ให้ ก า รด า เนิ น งา น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความคล่องตัว  ส าหรับ
อตัราค่าเช่านัน้ใกลเ้คียงกับ
ราค าต ล าด ของอาค า ร
ส า นั ก ง า น อ่ื น ใ น พื ้ น ที่
เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า
ตามราคาตลาดที่กองทุน
รวม ฯ  เส น อให้ กั บ ผู้ เช่ า    
รายอ่ืนในอาคารเดียวกัน
แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นอัตรา 
ที่ดีกว่าที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอใหแ้ก่
ผูเ้ช่ารายอ่ืนๆ ดว้ย 
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เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ  
งบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่    
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด    
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย    
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามความรบัผดิชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

12.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.1 และ ข้อ 16 ส าหรบั
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่า
ความนิยม กลุ่มกิจการรบัรูค้่าความนิยมในสองหน่วยสนิทรพัย ์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 
(จ านวน 390 ล้านบาท) และส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร (จ านวน  
409 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 และร้อยละ 12 ของ
สนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม ตามล าดบั 
 
ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมที่เกิดจากการรวมธุรกจิเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงว่าจะ
มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรพัย์ 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ดว้ยวธิมีูลค่าจากการใชแ้ละสรุปว่ามูลค่าตามบญัชขีองค่าความ
นิยมภายหลงัการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าแสดงไวอ้ย่างเหมาะสม 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ        
ค่าความนิยม เนื่ องจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว          
มสีาระส าคญัต่องบการเงนิ นอกจากนี้ในการประเมนิมูลค่าจาก
การใช ้นัน้ขึน้อยู่กบัประมาณการ และดุลยพนิิจของผู้บรหิารใน
การประเมินผลประกอบการของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด   
เงินสดนั ้นๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดท า
ประมาณการกระแสเงนิสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
ต่างๆ  เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ         
ตอ่มลูค่าทีค่าดว่าจะรบัคนืและการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจดัท าประมาณการ
กระแสเงนิสดของแต่ละ CGU เพื่อประเมนิมูลค่าจากการใช้
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณ นอกจากนี้
ขา้พเจา้เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดกบังบประมาณ
ทางการเงินซึ่งได้รบัการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ขา้พเจา้พบว่าขอ้มูลสอดคล้องกนั และคณะกรรมการบรษิัทได้
สอบทานขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าจากการใชแ้ล้ว 
 
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี ปัจจุบัน      
(พ.ศ. 2562) กบัข้อมูลในประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ดัท า
ในปีก่อน (พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณาว่าการจดัท าประมาณ
การในอดีตได้จดัท าขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งสมเหตุสมผล 
ขา้พเจา้พบว่าผลการด าเนินงานจรงิของปีปัจจุบนัสมเหตุสมผล 
 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
• อตัราการเติบโตซึ่งผู้บรหิารใช้ในการจดัท าประมาณการ

กระแสเงนิสด โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบอตัราการเติบโต
ดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม
ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

• อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการ   
ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ   
กลุ่มกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในตลาด ส าหรบั
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

 

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการค านวณ
มูลค่าจากการใช้ มคีวามสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์   
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ค่าเผื อ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ 
บริษทัย่อย 
 

 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31.4 ส าหรบังบการเงนิ
ของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
แก่บรษิทัย่อย 
 
บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลกั
ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และส่วนงาน
ธุรกิจภัตตาคาร จ านวน 407 ล้านบาท  และ 624 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 32 ของสินทรพัย์
รวมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามล าดบั 
 
ผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัย่อย
ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ      
ส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าเงนิให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย
ดงักล่าว จะสามารถเรียกช าระคืนได้ทัง้จ านวน ดงันัน้ บริษัท   
จงึไม่ไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดังกล่าว เนื่ องจากมูลค่านั ้นมีสาระส าคัญต่องบการเงิน และ      
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดงักล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคญัของผู้บริหารในการพิจารณา 
ข้อสมมติฐานดงักล่าวประกอบด้วยอตัราการเติบโต และอตัรา
คดิลด เป็นตน้ 
 

เน่ืองจากผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการช าระคนืเงนิกู้
ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการ
กระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และ    
ส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ
กระแสเงนิสดดงักล่าว ตามวธิดีงัต่อไปนี้ 
• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ

ทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บรษิทั ขา้พเจา้พบว่าขอ้มูลสอดคลอ้งกนั  

• เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2562) 
กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่ จัดท า          
ในปี ก่อน (พ.ศ. 2561) เพื่ อพิจารณาว่าการจัดท า
ประมาณการในอดีตได้จัดท าขึ้นจากข้อสมมติฐาน    
ซึง่สมเหตุสมผลหรอืไม่  

• ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และ
อตัราคดิลด โดยขา้พเจา้เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโต
ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิและแนวโน้ม
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และพจิารณาอตัรา
คิดลดจากต้นทุนทางการเงนิเปรียบเทียบกับข้อมูลใน
ตลาดส าหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

 
จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว 
ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัง้ค่า      
เผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยมคีวาม
เหมาะสมตามหลกัฐานทีม่อียู่ 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่   
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง       
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ     
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ      
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสนิใจ     
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจาก
การทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล    
ทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและ
บรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ        
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด    
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่ อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้       
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท         
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล     
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม       
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง               
การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นี ัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ          
ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน           
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง         
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 70,062,868 179,174,164 53,959,088 163,334

เงนิลงทนุระยะสัน้ 8 2,178,813 5,712,307 2,178,813 2,712,307

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 9 53,769,835 378,568,332 287,105,268 181,007,807

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.4 - - 1,157,552,900 992,952,900

สนิคา้คงเหลอื 10 17,214,646 27,138,532 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสริ์ต และรายการระหวา่งผลติ 4,156,727 24,506,095 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 11 37,425,050 62,056,707 4,279,797 6,261,457

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 12.3 1,508,815,027 3,900,000 215,000,000 -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,693,622,966 681,056,137 1,720,075,866 1,183,097,805

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 1,500,000 1,250,000 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 13.1 - - - 387,000,000

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 13.2 509,428,233 478,922,684 213,671,955 213,671,955

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 13.3 - 760,812 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 117,981,589 705,446,998 7,974,036 8,448,678

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 15 167,586,414 242,438,284 - -

คา่ความนยิม 16 798,143,184 923,167,963 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 8,624,312 55,882,513 8,624,312 27,129,999

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 18 83,527,546 182,214,918 1,289,184 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,686,791,278 2,590,084,172 231,559,487 637,539,816

รวมสินทรพัย ์ 3,380,414,244 3,271,140,309 1,951,635,353 1,820,637,621

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 80,990,309 90,608,751 28,109,732 35,413,725

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19.1 50,000,000 184,000,000 50,000,000 130,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 20 98,840,629 284,444,575 4,879 588

รายไดร้บัลว่งหน้า 220,425,191 220,338,618 1,399 1,399

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,636,905 136,279,995 7,409,075 7,115,379

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 19.2 60,000,000 - 60,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.5 42,500,000 18,500,000 58,500,000 43,500,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

   สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19.3 1,129,731 12,606,517 514,765 573,289

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19.4 222,394,287 144,935,402 116,878,127 37,514,777

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

   สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 31.6 - 17,455,875 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 55,406 17,624,139 - -

เงนิมดัจ าจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 21 120,000,000 - 120,000,000 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                       25,558,170 70,211,450 11,230,493 7,374,440

หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 12.3 544,917,910 - - -

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  1,523,448,538 1,197,005,322 452,648,470 261,493,597

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี้อื่น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,170,554 8,969,070 - -
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 19.3 2,326,756 6,662,991 1,845,200 2,359,965

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.4 269,148,565 494,406,305 188,953,413 308,694,993

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.6 - 13,614,365 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 13,486,126 79,515,278 9,441,769 12,199,491

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 25,370,166 43,346,342 - -

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น                       12,187,591 13,845,541 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  326,689,758 660,359,892 200,240,382 323,254,449

รวมหน้ีสิน 1,850,138,296 1,857,365,214 652,888,852 584,748,046

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้                                23

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจ านวน 510,070,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 510,070,000 510,070,000 510,070,000 510,070,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 467,950,000 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 467,950,000 467,950,000 467,950,000 467,950,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 448,802,180 448,802,180 448,802,180 448,802,180

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

(ขาดทนุ)ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (178,795,504) (120,908,307) 335,198,603 272,341,677

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 50,868,651 (3,114,398) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 835,621,045 839,525,193 1,298,746,501 1,235,889,575

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 694,654,903 574,249,902 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 1,530,275,948 1,413,775,095 1,298,746,501 1,235,889,575

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 3,380,414,244 3,271,140,309 1,951,635,353 1,820,637,621

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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รายงานประจ าปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ตำมท่ีปรบัใหม่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 510,042,508 593,524,087 - 4,404
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 577,398,997 529,488,727 - -

รวมรำยได้ 1,087,441,505 1,123,012,814 - 4,404

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (182,729,784) (221,722,032) - (1,133)
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (410,011,166) (441,094,464) - -

รวมต้นทุน (592,740,950) (662,816,496) - (1,133)

ก ำไรขัน้ต้น 494,700,555 460,196,318 - 3,271
รายไดอ้ืน่ 26 14,454,116 9,888,481 156,847,922 110,618,839
ค่าใชจ่้ายในการขาย (374,976,908) (408,593,073) - -
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (229,899,503) (264,459,945) (52,908,619) (53,337,955)
ตน้ทุนทางการเงนิ (43,002,913) (45,430,828) (27,340,320) (25,941,666)
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่ม 74,597,984 16,618,540 - -

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (64,126,669) (231,780,507) 76,598,983 31,342,489
(ค่าใชจ่้าย)ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 28 (19,623,913) 27,721,694 (17,552,961) 27,129,999

(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำร
   ด ำเนินงำนต่อเน่ือง, สุทธิจำกภำษีเงินได้ (83,750,582) (204,058,813) 59,046,022 58,472,488
ก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 12.1 103,876,708 104,532,361 - -

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 20,126,126 (99,526,452) 59,046,022 58,472,488

(ขำดทุน)ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืน
- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั :
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 22 10,516,536 - 4,763,630 -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี 13.2 (260,028) - - -
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (952,726) - (952,726) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั :
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัรว่มตามวธิสี่วนไดเ้สยี 13.2 (31,452,404) (429,734) - -

(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (105,899,204) (204,488,547) 62,856,926 58,472,488

- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (12,428,778) 4,228,014 - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 12.1 91,447,930 108,760,375 - -

(ขำดทุน)ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี (14,451,274) (95,728,172) 62,856,926 58,472,488
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจ าปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ตำมท่ีปรบัใหม่
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปัน(ขำดทุน) ก ำไร
ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
    - จากการด าเนินงานต่อเนื่อง- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (83,750,582) (204,058,813) 59,046,022 58,472,488
    - จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 19,639,757 15,532,371 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (64,110,825) (188,526,442) 59,046,022 58,472,488
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 84,236,951 88,999,990 - -

20,126,126 (99,526,452) 59,046,022 58,472,488

กำรแบง่ปัน(ขำดทุน)ก ำไรเบด็เสรจ็รวม
ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (105,899,204) (204,488,544) 62,856,926 58,472,488
- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 16,505,617 17,646,376 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (89,393,587) (186,842,168) 62,856,926 58,472,488
ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 74,942,313 91,113,996 - -

(14,451,274) (95,728,172) 62,856,926 58,472,488

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น 29

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานและ(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ปรบัลด
- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (0.18) (0.45) 0.13 0.13

- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.04 0.03 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจ าปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ส่วนแบง่ก ำไร กำรเปล่ียน รวมส่วนของผู้เป็น

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ส ำรอง (ขำดทนุ)ก ำไรสะสม กำรแปลงค่ำ เบด็เสรจ็อ่ืนจำก สดัส่วนเงินลงทนุ เจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร งบกำรเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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

การเพิม่หุน้สามญั 23 46,750,000 133,237,500 - - - - - 179,987,500 - 179,987,500

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (30,550,150) (30,550,150)

การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - - - - - - - - (273,061) (273,061)

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 25 - - 2,923,624 (2,923,624) - - - - - -

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 30 - - - - - - 7,789,052 7,789,052 39,210,948 47,000,000

(ขาดทนุ)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - (185,269,509) (1,142,925) (429,734) - (186,842,168) 91,113,996 (95,728,172)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 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

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (57,047,873) (57,047,873)

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 30 - - - - - - 85,489,439 85,489,439 102,510,561 188,000,000

(ขาดทนุ)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - (57,887,197) (53,986) (31,452,404) - (89,393,587) 74,942,313 (14,451,274)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (178,795,504) (1,105,925) (44,077,065) 96,051,641 835,621,045 694,654,903 1,530,275,948

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน
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รายงานประจ าปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ส ำรอง ก ำไรสะสม รวม

ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 421,200,000 315,564,680 43,872,094 216,792,813 997,429,587
การเพิม่หุน้สามญั 23 46,750,000 133,237,500 - - 179,987,500
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 25 - - 2,923,624 (2,923,624) -
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 58,472,488 58,472,488

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 62,856,926 62,856,926

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม
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รายงานประจ าปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ขาดทนุ(ก าไร)กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนนิงานต่อเนื่อง (64,126,669) (231,780,507) 76,598,983 31,342,489

ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 126,709,243 138,828,907 - -

ก าไร (ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 62,582,574 (92,951,600) 76,598,983 31,342,489

รายการปรบัปรุง :

คา่เสื่อมราคา 14 144,347,326 178,122,384 683,040 1,009,797

คา่ตดัจ าหน่าย 15 21,281,963 23,721,232 - -

ดอกเบี้ยรบั (2,398,520) (1,350,583) (51,859,839) (44,227,701)

เงนิปันผลรบั (9,228,104) (5,625,672) (19,973,611) (6,634,812)

ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุระยะสัน้ 8 533,494 827,169 533,494 827,169

กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (862,316) (22,711,101) - -

กลบัรายการคา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั (509,287) (53,476) (6,732) (583)

ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 686,302 6,604,757 - -

คา่เผื่อการดอ้ยคา่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 10,899,336 23,619,518 - -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

   ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 1,400,000 1,450,000 - -

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 13.1 - - (16,000,000) (4,000,000)

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ (6,016,996) (7,147,798) (3,998) (2,546)

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 14 1,673,620 8,240,449 - -

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 15 - 1,097,321 - -

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 13.3 198,371 - - -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,700,000 - -

ตน้ทนุทางการเงนิ 46,573,789 52,199,444 27,340,320 25,941,666

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์

   ระยะยาวอื่นของพนกังาน 22 - 3,654,958 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,145,738 12,991,234 2,005,908 2,573,102
สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 13.2 (74,465,958) (16,743,832) - -

223,841,332 168,644,404 19,317,565 6,828,581

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจาํปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (39,473,720) 11,709,852 (57,375,431) (50,824,284)

- สนิคา้คงเหลอื 2,695,983 3,633,124 6,732 583

- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์และรายการระหวา่งผลติ 16,720,707 (14,014,413) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 32,095,713 46,057,077 214,456 92,186

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (25,618,702) (26,774,718) - -

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (27,223,457) 11,696,967 4,291 (88,105)

- รายไดร้บัลว่งหน้า 106,107,312 28,265,757 - -

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 21,237,403 (60,832) (225,914) (3,110,696)

- หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (15,354,773) 22,743,973 3,856,053 3,564,599

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,747,036) (5,296,437) - -

- หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น (1,022,061) (3,157,134) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 292,258,701 243,447,620 (34,202,248) (43,537,136)

จา่ยดอกเบี�ย (45,775,782) (48,971,802) (26,610,869) (23,731,863)

จา่ยภาษเีงนิได้ (47,267,448) (47,867,153) 1,767,204 (275,537)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 199,215,471 146,608,665 (59,045,913) (67,544,536)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรบั 2,252,270 1,406,133 3,137,809 2,367,874

เงนิปันผลรบั 20,286,608 23,541,477 19,973,611 6,634,812

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชั �วคราว 7,000,000 39,000,000 - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อเงนิลงทุนชั �วคราว (4,350,348) (24,000,000) - -

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั (250,000) 472,975 - -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

แกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31.4 37,977,120 50,000 17,900,000 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

แกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31.4 (38,577,120) - (182,500,000) (152,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13.1 - - 188,000,000 47,000,000

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 21 - - 120,000,000 -

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 18,610,431 10,579,063 4,000 2,605

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (155,883,850) (262,391,486) (208,400) (942,500)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (6,011,131) (10,739,618) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (118,946,020) (222,081,456) 166,307,020 (97,437,209)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ าปี 2562

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (9,618,442) 59,042,176 (7,303,993) 35,316,726

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 7,000,000 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (141,000,000) (80,000,000) (80,000,000) (20,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.5 24,000,000 18,500,000 30,000,000 93,500,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.5 - - (15,000,000) (62,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 60,000,000 - 60,000,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 35,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.6 (17,955,875) (8,429,760) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 6,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.4 (147,798,855) (158,922,282) (40,378,230) (75,730,762)

จ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 19.3 (14,487,368) (14,100,074) (783,130) (1,776,867)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 23 - 179,987,500 - 179,987,500

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 13.1 188,000,000 47,000,000 - -

เงนิสดรบัเงนิมดัจ าจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 21 120,000,000 - - -

การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย - (273,061) - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (57,047,873) (30,550,150) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 11,091,587 53,254,349 (53,465,353) 149,296,597

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ 91,361,038 (22,218,442) 53,795,754 (15,685,148)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (108,147) (2,285,849) - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

   จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ ณ วนัสิ้นปี 12.3 (200,364,187) - - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินปี 70,062,868 179,174,164 53,959,088 163,334

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระส าคญั มดีงันี้

การซื้ออุปกรณ์โดยทีม่ไิดช้ าระเงนิ 37,639,903 23,709,255 - -

การซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยทีม่ไิดช้ าระเงนิ 8,805,451 12,921,891 - -

การซื้ออุปกรณ์โดยสญัญาเชา่การเงนิ 3,609,312 11,895,910 - 2,852,328

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่3199 ชัน้ 15 อำคำรมำลนีนทท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจหลักของบริษัทและบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) คือด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกับกำรลงทุน  
กำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทศัน์ กำรแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ กำรให้บรกิำรสอนภำษำอังกฤษ กำรให้บรกิำรและ
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม และกำรจดัท ำกจิกำรทำงกำรตลำด 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนด
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัต ิ 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและ
ประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำ
กับลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รบัรู้รำยได้เพื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงิน 
ที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำและบริกำรที่ได้โอนไป แทนหลักกำรรับรู้รำยได้ตำมหลักกำรโอน 
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบรกิำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง 
รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (TAS 18) เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวขำ้งต้นมำถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั
ต่อวธิีปฏิบัติทำงบัญชขีองกลุ่มกิจกำร โดยรำยได้ที่มีผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้ 
มำถอืปฏบิตัิ คอืรำยไดจ้ำกกำรขำยซึ่งรบัรูต้ำมภำระที่ต้องปฏิบตัเิสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่งและรำยได้จำก
กำรให้บรกิำรซึ่งรบัรูต้ลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตัิตำมภำระทีต่้องปฏิบตัิโดยไม่ไดเ้ปลี่ยนไปจำกวธิปีฏิบตัิทำงบญัชี
เดมิของกลุ่มกจิกำร 
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนในกรณีที่กิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรสัต์ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ดว้ย
วธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องเลอืกวธิีกำรนี้ ส ำหรบัแต่ละบรษิทัร่วมหรอืแต่ละกำรร่วมค้ำ
แยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่ม ี
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมอืทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
และกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
อกีต่อไป กลุ่มกจิกำรต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ 
กลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบ 
ทำงภำษีเงนิได้ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรบัรู้รำยกำรหรือ
เหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มีกำรแก้ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสีย
ระยะยำวในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ไดน้ ำวธิี
สว่นไดเ้สยีมำถอืปฏบิตั ิกจิกำรจะต้องถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุน 
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุม่กิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ  
เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่งกำรควบคุมของธุรกจิที่เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ที่ถอืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ 
ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรือ่ง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได้ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กิจกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธีกำรทำงภำษีที่มีควำมไม่แน่นอน และมีควำมรู้

เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษี 
ทีม่คีวำมไม่แน่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง 
ในกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ดุลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) บริษทัร่วม  
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กบัสทิธิและ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
การด าเนินงานร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัย์และมีภำระผูกพัน 
ในหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ ิทธิโดยตรงในสินทรพัย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของ 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใชจ้่ำยที่ร่วมกนัถือครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรำยกำร
ดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิรวม 
 
การร่วมคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ง) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้มูลค่ำภำยหลังวนัที่ได้มำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือ
ขำดทุนของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยีของ
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัหรอืได้จ่ำยเงินเพื่อช ำระ
ภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรือรำคำขำยจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้น
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ถ้ำสัดส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือ 
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไป
ยังก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกรบัรู ้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของ
เงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง 
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมสี่วนได้เสยี 
ในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลง
ค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มภีำวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็น
สกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่น 
ทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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2.6 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณี 
ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคัญกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวดัมูลค่ำ 
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

2.7 สินค้ำคงเหลอื 
 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัประมำณจำก
รำคำปกติทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สนิคำ้นัน้ส ำเรจ็รูป รวมถงึค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 
รำคำทุนของหนังสือและวตัถุดิบ - อำหำรค ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน รำคำทุนของบรรจุภัณฑ์ค ำนวณโดยวิธ ี
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก และรำคำทุนของแผ่นซีดแีละดวีดีคี ำนวณโดยวธิีเฉพำะเจำะจง ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบด้วย
รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและ
งำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 

2.8 รำยกำรโทรทศัน์และคอนเสิรต์ระหว่ำงผลิต 
 
รำยกำรโทรทศัน์ระหว่ำงผลติแสดงถงึต้นทุนของกำรผลติและถ่ำยท ำรำยกำรโทรทศัน์ซึ่งเป็นส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรไดช้ ำระ
ไปล่วงหน้ำและกำรผลิตยงัไม่เกิดขึ้นโดยจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรให้บรกิำรเมื่อได้ผลิต ต้นทุนกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์
ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรผลิตและถ่ำยท ำรำยกำรโทรทศัน์ และแสดงดว้ยรำคำทุนหรอื
มลูคำ่สุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
คอนเสริ์ตระหว่ำงผลิตแสดงถึงต้นทุนของกำรผลิตคอนเสริ์ตทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรผลติและจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนกำรให้บรกิำร 
เมื่อได้จดัแสดงคอนเสิร์ต ต้นทุนกำรผลิตคอนเสิร์ตประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิต
คอนเสริต์ และแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
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2.9 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 

 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถงึ
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงั 
ไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุน
เผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบก ำหนดวัดมูลค่ำภำยหลงัด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิหกัด้วย 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
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2.10 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ท่ีถือไว้เพือ่ขำย 
 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำม
บญัชทีี่จะได้รบัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีับมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 

กลุ่มกจิกำรต้องรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมูลค่ำของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจ ำหน่ำย)
เพื่อให้เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิ่มขึ้นในมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 

กลุ่มกิจกำรจะไม่คดิค่ำเสื่อมรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย)ที่ถือไว ้
เพื่อขำย 
 

กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิทีไ่ดถู้กจ ำหน่ำยออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพื้นทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นสว่นหนึ่ง
ของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธรุกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขำยต่อ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

2.11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูค้่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
เครื่องตกแตง่ ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนักงำน 3, 5, และ 6 ปี 
คอมพวิเตอร ์ 3 และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิ่งตอบแทนสุทธทิี่ได้รบั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
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2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดร้บัมำอย่ำงเป็นเอกเทศ เช่น เครื่องหมำยกำรคำ้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุน 
 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดั จะวดัมลูคำ่ในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
สนิทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัด จะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้
ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
2.12.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนได้ตำมประสงค์ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอด
อำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 และ 10 ปี 
 

2.12.2 สญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำและควำมสมัพนัธก์บัลูกค้ำท่ีเก่ียวข้อง 
 
สญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้และควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ด้มำจำกกำรรวมธุรกจิจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัรวมธุรกิจ สญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำและควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำที่เกี่ยวข้องมีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ทรำบได้
แน่นอนและวดัมูลค่ำที่รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม กำรตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีส้นตรงตลอดอำยุ 
ทีค่ำดว่ำจะใหป้ระโยชน์ของควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ 
 

2.12.3 เครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
เครื่องหมำยกำรคำ้ที่ได้มำจำกกำรรวมกิจกำร จะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เครื่องหมำยกำรค้ำ 
มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ทรำบได้แน่นอนและแสดงรำคำด้วยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิีตัดจ ำหน่ำย 
จะใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อปันสว่นตน้ทุนของเครื่องหมำยกำรคำ้ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 30 ปี 
 

2.12.4 ลิขสิทธ์ิ 
 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละใบอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถงึ 15 ปี 
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2.13 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้
ว่ำค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรือ 
กลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำว
ขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 
ทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร ซื่งกค็อืส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

2.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี หรอืเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจ 
ะไดร้บัคนื หมำยถงึ จ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยคำ่ส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

2.15 สญัญำเช่ำระยะยำว  
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน(สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรู้เมื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิ
และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อให้ได้อตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำม
สญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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2.16 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม 
วดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
จ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว 
หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบั
กจิกำรอื่น และสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ีภำษีเงนิได ้
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวข้องกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำร 
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ  
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสมจำก
จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญช ี
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวที่เกิดจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ
ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม
จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้น
รอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิกำรมสีทิธิตำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

(ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน วนัลำประจ ำปี วนัลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยคำ่แรง และโบนัสของพนักงำนปัจจุบนั
ที่รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึก
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมสญัญำ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.18 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 

(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 

ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำย 
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำร
กระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของพนัธบตัรรฐับำลใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น
และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
 

กลุ่มกจิกำรใหท้องเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 5 7 10 และ 15 ปี 
 

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบันทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรบัรู้ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 

กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอ 
ให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 

 

2.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จัดท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ 
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 

ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั 
ในส่วนของเจำ้ของ 
 

2.21 กำรรบัรู้รำยได ้
 

รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำก 
กำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ที่จะ
ไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 

ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิทีแ่ยกต่ำงหำกจำกกัน และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระ 
ทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยได้
ของแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 

กำรขำยสินค้ำ 
 

ภตัตาคาร 
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภตัตำคำร รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ กำรช ำระเงนิ
ของกำรท ำธุรกรรมจะถงึก ำหนดช ำระทนัท ีเมื่อลูกคำ้ซื้ออำหำรและเครื่องดื่มและเกดิกำรส่งมอบทีร่ำ้น 
 

อุปกรณ์คอนเสริต์และการแสดง 
 

กลุ่มกิจกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์คอนเสิร์ตและกำรแสดงส ำหรบัคอนเสริ์ตและโชว์ ซึ่งจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอน 
กำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยังลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ และไม่มีภำระผูกพนัที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบั 
ในสนิคำ้ของลูกคำ้ กำรส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคำ้ไดถู้กส่งไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด 
 

กำรให้บริกำร 
 

บรกิารสอนภาษาองักฤษ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำใหบ้รกิำรทีม่ลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนกำรใหบ้รกิำรของสญัญำ 
โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึงรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ สิง่ตอบแทนที่จ่ำยให้กบัลูกค้ำหรอืจ่ำยในนำมของลูกค้ำ 
แก่บคุคลหรอืกจิกำรอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนำคตจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรหกัจำกรำยได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
กำรให้บริกำร (ต่อ) 
 
การผลติและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน์ การจดัแสดงคอนเสริ์ตและโชว์ และการจดัแสดงนิทรรศการและโครงสร้าง
พพิธิภณัฑ ์
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อกำรผลิตและกำรจดัแสดงเป็นกำรสรำ้งหรอืท ำใหส้นิทรพัยท์ีลู่กคำ้มอี ำนำจ
ควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจกำรจึงรับรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่งโดยอ้ำงอิงจำกระดับควำมคืบหน้ำในกำรผลิต  
ตำมประมำณกำรล่ำสุดของมลูค่ำของสญัญำและขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนโดยอำ้งองิจำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
 
รายไดค้่าเช่า 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำตำมวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึงรอบระยะเวลำ 
กำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
องคป์ระกอบของกำรจดัหำเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรท ำสญัญำซึ่งระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกคำ้และกำรช ำระเงนิของ
ลูกคำ้เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมลูค่ำของเงนิ (Time value of money) 
 
รำยได้ดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิีกำรลด
ผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้คณะกรรมกำร
ก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งด ำเนินกำร 
โดยฝ่ำยบรหิำรเงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำร) รวมถงึกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่ง
ทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอือย่ำงใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำร 
มลีูกหนี้และเจ้ำหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท กลุ่มกิจกำรไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง 
ทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มกจิกำรสว่นใหญข่ึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด บรษิทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบี้ย
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อของกลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีสำระส ำคัญ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำย 
ที่เหมำะสมเพื่อท ำให้เชื่อมัน่ไดว่้ำได้ขำยสินค้ำและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำที่มปีระวตัิสินเชื่ออยู่ในระดบัเหมำะสม  
ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อว่ำมูลค่ำสูงสุดของควำมเสีย่งคอืมูลค่ำตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรคำ้หกัดว้ยค่ำเผื่อ
หนี้สงสยัจะสญูตำมทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิลงทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มีวงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกู้ยืมที่ได้ม ี
กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพยีงพอ ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุ่นในกำรระดม
เงนิลงทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไวใ้ห้เพยีงพอที่จะหำมำได้เนื่องจำกลกัษณะธรรมชำติของธุรกิจ 
ทีเ่ป็นฐำนของกลุ่มกจิกำรมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมลูค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ดูหมำยเหตุ 8 ส ำหรบักำรเปิดเผยข้อมูลของ
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรู้     
   มูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุน     
   หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,178,813 - - 2,178,813 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรู้     
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุน     
   หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,712,307 - - 2,712,307 
 

ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 

มลูค่ำยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำปิด ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถ

สงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูล 

ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 

มูลค่ำตำมบัญชีของเครื่องมือทำงกำรเงนิอันได้แก่ เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก เงนิกูย้มืจำกกจิกำร
ที่เกี่ยวข้องกนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ และเงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุติธรรม ทัง้นี้
เนื่องจำกมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกิจกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้้อสมมตฐิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำมดีงันี้ 
 
(ก) ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยัหรอืเสื่อมคุณภำพ 

 

กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยัหรอืเสื่อมคณุภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั 
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สนิค้ำนัน้อยู่ในสภำพ
พรอ้มขำย กำรค ำนวณดงักล่ำวต้องอำศยักำรประมำณของผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลในอดตี ประสบกำรณ์
ของผูบ้รหิำรในธุรกจิ และแนวโน้มของตลำด 
 

(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนับ ำเหน็จบ ำนำญขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั โดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวัรวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญ 
 

กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนับ ำเหน็จบ ำนำญ ในกำรพจิำรณำอตัรำ
คดิลดทีเ่หมำะสม กลุ่มกจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบั
สกุลเงนิที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องจ่ำย
ช ำระภำระผกูพนับ ำเหนจ็บ ำนำญทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนับ ำเหน็จบ ำนำญอ้ำงอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ข้อมูลเพิม่เติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 22 
 

(ค) ประมำณกำรกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.13 มูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว
อำศัยกำรประมำณกำรในกำรประเมินผลประกอบกำรและกำรประมำณอัตรำคิดลด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผย 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 16 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

119  
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ (ต่อ) 
 

4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 
 

(ง) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเงนิกู้ของบรษิทัย่อยโดยพจิำรณำจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ของกลุ่มบรษิัทย่อย กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำน 
มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

(จ) สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

กลุ่มกิจกำรประเมินก ำไรทำงภำษีส ำหรบัน ำมำใช้พจิำรณำกำรรบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี ซึ่งจะรบัรู ้
ในกรณีทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้
มำใชป้ระโยชน์ กำรประเมนิก ำไรทำงภำษดีงักล่ำวตอ้งอำศยักำรประมำณของผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลในอดตี 
ประสบกำรณ์ของผูบ้รหิำรในธุรกจิ และแนวโน้มของตลำด 
 

4.2 กำรใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 

(ก) กำรรวมงบกำรเงนิของกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรถอืหุน้น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 

ผู้บรหิำรได้พิจำรณำแล้วว่ำกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมทำงพฤตินัย (de facto control) เหนือบรษิัท อินเด็กซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ถงึแมว่้ำจะถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของสทิธใินกำรออกเสยีง อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำร
มีสิทธิในกำรออกเสียงส่วนมำกในคณะกรรมกำรบริหำรตำมข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อมูลในอดีต 
ทีป่รำกฎวำ่ผูถ้อืหุน้รำยอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธใินกำรออกเสยีงร่วมกนั 
 

(ข) กำรจดัประเภทรำยกำรของบรษิทัร่วม 
 

ผู้บรหิำรได้ประเมนิระดบัของควำมมอีิทธิพลที่กลุ่มกิจกำรมใีน บรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
และได้ตัดสินว่ำกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญถึงแม้ว่ำมีกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 20 เนื่องจำก 
มตีวัแทนในคณะกรรมกำรบรษิัท และตำมเงื่อนไขของสญัญำ จงึเป็นผลให้จดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุน 
ในบรษิทัร่วม 
 

5 กำรจดักำรเงินทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มกจิกำรนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน 
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงนิของทุน 
 

ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรขำยสนิทรพัย์เพื่อลดภำระหนี้สนิ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มลูกำรเงนิตำมส่วนงำนในส่วนทีแ่สดงส่วนงำนธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน
ทีน่ ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำที่
ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของ
บรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้เป็นหลกั  
 
คณะกรรมกำรของกลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 546,224,195 511,020,045 31,130,598 1,088,374,838 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (933,333) - - (933,333) 

รวมรำยได ้ 545,290,862 511,020,045 31,130,598 1,087,441,505 
     

ประเภทของกำรรบัรูร้ำยได:้     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง - 510,042,508 - 510,042,508 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 545,290,862 977,537 31,130,598 577,398,997 

 545,290,862 511,020,045 31,130,598 1,087,441,505 
     

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมส่วนงำน 25,384,690 (18,281,372) 1,379,920 8,483,238 
รำยไดอ้ื่น    14,454,116 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันสว่นได ้    (52,225,589) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (66,433,505) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (43,002,913) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม    74,597,984 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้    (64,126,669) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (19,623,913) 

ขำดทุนสทุธสิ ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (83,750,582) 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ตำมท่ีปรบัใหม่) 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 529,778,796 593,519,683 389,404 1,123,687,883 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (675,069) - - (675,069) 

รวมรำยได ้ 529,103,727 593,519,683 389,404 1,123,012,814 
     

ประเภทของกำรรบัรูร้ำยได:้     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง - 593,519,683 4,404 593,524,087 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 529,103,727 - 385,000 529,488,727 

 529,103,727 593,519,683 389,404 1,123,012,814 
     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (51,957,679) (18,390,621) (7,080,034) (77,428,334) 
รำยไดอ้ื่น    9,888,481 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้    (61,112,345) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (74,316,021) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (45,430,828) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม    16,618,540 
ขำดทุนก่อนรำยไดภ้ำษีเงนิได ้    (231,780,507) 
รำยไดภ้ำษีเงนิได ้    27,721,694 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (204,058,813) 

 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง  
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มลีูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอืและเงนิฝำกธนำคำร 70,062,868 177,635,942 53,959,088 163,334 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ - 1,538,222 - - 

 70,062,868 179,174,164 53,959,088 163,334 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้มอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ที ่รอ้ยละ 0.20 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบดว้ย      
1. หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ 8,671,556 2,178,813 8,671,556 2,712,307 
2. หลกัทรพัยท์ีถ่อืไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - - 3,000,000 - 
รวม 8,671,556 2,178,813 11,671,556 2,712,307 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำ (6,492,743) - (5,959,249) - 

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 2,178,813 5,712,307 2,712,307 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทุน มูลคำ่ยติุธรรม รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบดว้ย     
   หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ 8,671,556 2,178,813 8,671,556 2,712,307 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรบัมลูคำ่ (6,492,743) - (5,959,249) - 

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 2,178,813 2,712,307 2,712,307 
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8 เงินลงทุนระยะสัน้ (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงปีเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้มคีวำมเคลื่อนไหวดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,712,307 3,539,476 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรม (533,494) (827,169) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 2,178,813 2,712,307 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน อำ้งองิจำกรำคำปิดทีอ่้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 
ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 16,044,437 214,855,918 - - 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 9,369,451 - - 
รวม 16,044,437 224,225,369 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (433,652) (18,922,322) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 15,610,785 205,303,047 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 22,898,004 30,481,650 179,737 132,963 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 167,772 21,522 129,565,655 80,843,625 
ลูกหนี้อื่น 3,197,984 12,659,550 - - 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 31.3)  - - 157,359,876 100,022,669 
รำยไดค้ำ้งรบั 3,249,845 123,547,005 - - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 31.3) 7,130,598 - - - 
เงนิทดรองจ่ำย  1,514,847 6,555,558 - 8,550 

 53,769,835 378,568,332 287,105,268 181,007,807 
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9 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 15,676,745 189,767,334 - - 
3 - 6 เดอืน 102,047 6,098,192 - - 
6 - 12 เดอืน 65,696 5,466,187 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 199,949 22,893,656 - - 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ 16,044,437 224,225,369 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (433,652) (18,922,322) - - 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 15,610,785 205,303,047 - - 

 
10 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรรจุภณัฑ์ - 9,107,250 - - 
แผ่นวซีดีแีละดวีดี ี 47,591 54,323 47,591 54,323 
หนังสอื 1,796,484 2,563,294 - - 
วตัถุดบิ - อำหำร 19,722,570 20,274,951 - - 
หกั  ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั (4,351,999) (4,861,286) (47,591) (54,323) 

 17,214,646 27,138,532 - - 

 
ตน้ทุนขำยทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนขำย 169,273,059 206,920,254 - 1,133 
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11 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเล่ำเรยีนรอธนำคำรน ำฝำกเงนิ 10,441,450 10,881,682 - - 
ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 9,529,568 21,997,789 24,720 236,675 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 14,746,337 21,546,870 4,255,077 6,022,282 
เงนิประกนั 1,498,256 - - - 
อื่นๆ 1,209,439 7,630,366 - 2,500 

 37,425,050 62,056,707 4,279,797 6,261,457 
 

12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 
 

ในระหว่ำงปีกลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้นบำงส่วนในบรษิัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ 
กลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุ 13.1) นอกจำกนี้กลุ่มกิจกำรมีแผนที่จะจ ำหน่ำยหุ้นส่วนที่เหลือในบรษิัทย่อยดงักล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 1 ปี กลุ่มกิจกำรจึงแสดงงบกำรเงินของกลุ่มอินเด็กซ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมกำรตลำด  
เป็นผลของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบกำรเงนิปี พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มอนิเดก็ซ์ สำมำรถแสดงแยกจำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองกลุ่มกจิกำรได้
ดงัตำรำงขำ้งล่ำง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีำรปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 

 

12. 1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 1,390,669,646 1,331,777,878 
ตน้ทุน (1,036,175,242) (938,683,240) 
ก ำไรขัน้ตน้ 354,494,404 393,094,638 
รำยไดอ้ื่น  13,752,542 40,982,949 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (6,094,598) (21,771,045) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (231,740,203) (266,834,311) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (3,570,876) (6,768,616) 
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (132,026) 125,292 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 126,709,243 138,828,907 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (22,832,535) (34,296,546) 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 103,876,708 104,532,361 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (108,147) (2,285,849) 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (14,930,800) 8,142,329 
ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่   
    ไปยงัก ำไรหรอืขำดทนุในภำยหลงั 2,610,169 (1,628,466) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 91,447,930 108,760,375 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 

12.2 ข้อมลูกระแสเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 282,320,302 289,851,861 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรลงทุน (94,784,732) (211,137,386) 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ (151,405,052) (75,802,160) 
กระแสเงินสดสทุธิ 36,130,518 2,912,315 

 

12.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพือ่ขำย 
 

กำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย นับแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิทีส่ ำคญัของกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

สินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 200,364,187 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 350,348 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 365,280,783 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 600,000 
สนิคำ้คงเหลอื 7,737,190 
รำยกำรโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรำยกำรระหว่ำงผลติ 3,628,661 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14,983,644 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย 2,500,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,751,914 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 602,274,838 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 55,464,598 
ค่ำควำมนิยม 125,024,779 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 22,844,933 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 106,009,152 
รวมสินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1,508,815,027 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 
12.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพื่อขำย (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทีส่ ำคญัของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท่ี์จดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 172,993,214 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 106,020,739 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 100,529,369 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 13,114,365 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 4,477,023 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 29,298,507 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 6,084,096 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 95,842,118 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15,922,590 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 635,889 
รวมหน้ีสินของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 544,917,910 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อย
ดงักล่ำวมหุี้นทุนเป็นหุน้สำมญัและหุ้นบุรมิสทิธิชนิดไม่สะสมโดยกลุ่มกจิกำรถือหุน้ทำงตรงและทำงอ้อม สดัส่วนของ
สว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

        ส่วนได้เสียในควำม 
    ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสีย เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
 สถำนท่ีหลกัในกำร   ในควำมเป็นเจ้ำของ ในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทั ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร อ ำนำจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บริษทัย่อย          
บรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไทย กำรลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั  ไทย กำรลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั ไทย กำรลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั  
   (มหำชน) 

ไทย ใหบ้รกิำรและจดัท ำ 
   กจิกรรมทำงกำรตลำด 

ถอืหุน้โดยตรง 25.00 45.00 - - 75.00 55.00 

          
บริษทัย่อยภำยใต้          
   บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จ ำกดั          
บรษิทั  เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์ จ ำกดั ไทย ภตัตำคำร ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
          
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั เวฟ          
   เอด็ดเูคชัน่ กรุป๊ จ ำกดั          
บรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ  ไทย สถำบนัสอนภำษำ ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั           
          
บริษทัย่อยภำยใต้          
   บริษทั เวฟ พิคเจอรส์ จ ำกดั          
บรษิทั เวฟ ทวี ีจ ำกดั ไทย ผลติและจดัจ ำหน่ำย ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
     รำยกำรโทรทศัน์        
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์           
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)          
บรษิทั อเีวน้ท์ โซลชูัน่ส ์จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรตดิตัง้อุปกรณ ์

   เครื่องเล่นในงำนบนัเทงิ 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั เทรเบยีง จ ำกดั ไทย อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรอุปกรณ์แสง  

   ส ีเสยีงในงำนบนัเทงิ 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.99 50.99 49.01 

 
49.01 

 
บรษิทั อนิสปำย อมิเมจ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรจดัท ำ ตดิตัง้และ 

   รือ้ถอน ป้ำยโฆษณำ 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 60.00 60.00 40.00 40.00 

 
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ 
   จ ำกดั 

ไทย อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 26.51 26.51 73.49 73.49 

บรษิทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรขอ้มูลข่ำวสำร 
   ผ่ำนสื่อวทิยุ และระบบ 
   กำรสื่อสำรอื่น 

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด ์เอม็ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้ และรบั 
   ออกแบบงำนดำ้น 
   โฆษณำและ 
   ประชำสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

        ส่วนไดเ้สียในควำม 
        เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
 สถำนท่ีหลกัในกำร   สดัส่วนของหุ้นสำมญั สดัส่วนของหุ้นสำมญั เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

 ประกอบธรุกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร อ ำนำจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ควำมสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด ์ว ีจ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้ และรบั 
   ออกแบบงำนด้ำนโฆษณำ 
   และประชำสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บรษิทั บิก๊ อเีวนท์ จ ำกดั ไทย ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทำงออ้ม - - - 50.00 - 50.00 
บรษิทั ไอ ซ ีว ีเอก็ซ ์จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรและจดัท ำกจิกรรม 

   ทำงกำรตลำด 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรออกแบบ ผลติ 
   และจ ำหน่ำยสิง่พมิพแ์ละ 
   สื่อต่ำงๆ 

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 72.29 58.18 
 
 

27.71 41.82 
 
 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีจ ำกดั สำธำรณรฐัสหภำพ
เมยีนมำ 

ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้และรบั 
   ออกแบบงำนดำ้นโฆษณำ 
   และประชำสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.00 99.00 1.00 1.00 

 
บรษิัท บิ๊ก อีเว้นท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่ 
8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสรจ็สิน้ในวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่14 มถุินำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ดเพิม่ทุน 
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนและจ่ำยช ำระค่ำหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ ท ำใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร
เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 58.18 เป็นรอ้ยละ 72.29  
 
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั  
 
ยอดรวมของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมจี ำนวน 694,654,903 บำท (พ.ศ. 2561 : 574,249,902 บำท) โดยเป็นของ
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
รำยละเอียดในหมำยเหตุ 12 แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 30 ส ำหรบัรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
รำคำทุน 577,997,980 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (190,997,980) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 387,000,000 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 387,000,000 
ขำยเงนิลงทุนระหว่ำงปี (172,000,000) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (215,000,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
รำคำทุน 190,997,980 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (190,997,980) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงปี บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนบำงส่วน ในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน  
19.74 ล้ำนหุ้นและ 14.66 ลำ้นหุ้นให้กบักลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิของ บรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) และ
บุคคลภำยนอกตำมล ำดบั เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 188 ล้ำนบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน  
16 ล้ำนบำท รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร (หมำยเหตุ 26) และรบัรูก้ ำไรจ ำนวน 86.75 ล้ำนบำท 
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม (หมำยเหตุ 30.2) กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว
ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มกจิกำรในบรษิัท อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี จ ำกดั (มหำชน) ลดลง จำกรอ้ยละ 45 
เป็นร้อยละ 25 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังมีอ ำนำจควบคุมเหนือบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 4.2 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 215 ล้ำนบำท  
ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทดงักล่ำวถูกจดัประเภทเป็น 
ผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 (หมำยเหตุ 12) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุน้ทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ำกดั และหุ้นทัง้หมดของ
บรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด และหุ้นของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ (มหำชน) จ ำกดั จ ำนวน 43 ล้ำนหุ้น 
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 77.40 ลำ้นหุน้) ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 19) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

บริษทัร่วม ประเภทของธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
       

บรษิัท ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่ ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำน ถอืหุน้โดยตรง ไทย 9.01 10.01 วธิสี่วนไดเ้สยี 
   จ ำกดั (มหำชน)1    แสงอำทติยเ์พื่อจ ำหน่ำยให้      
    ภำครฐัและเอกชน      
       
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
       
บรษิัท แมก็ซ์ ครเีอทฟี จ ำกดั ช ำระบญัชเีสรจ็สิ้น ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 22.73 วธิสี่วนไดเ้สยี 
บรษิัท แฮปปีโอ ้จ ำกดั 
 

ใหบ้รกิำรออกแบบ และ 
   ผลติสื่อ Application ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย 33.00 33.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

บรษิัท ทำวน์ แบรนดด์ิง้ จ ำกดั จดัท ำโฆษณำ ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 20.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
1 กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของและสิทธิในกำรออกเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 20 กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล 
อย่ำงมนีัยส ำคญัเหนือ บรษิทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมสีทิธติำมสญัญำในกำร
แตง่ตัง้กรรมกำร 2 คนใน 9 คน ของบรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหต ุ4.2 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จ ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียน 
เลกิกจิกำรกบักรมสรรพำกร และกำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสรจ็สิน้เมื่อวนัที ่11 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร 
ได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท ทำวน์ แบรนดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 10,000 หุ้น
ให้กบัคุณฟิลลิปส์ ชยรกัษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งของบรษิัทร่วมดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 10,000 บำท โดยมี
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเป็นจ ำนวน 10,000 บำท 
 

เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้จำกกำรใชส้ทิธหุิน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ซึง่เสนอต่อผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 211,966,701 ในมูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 1 บำท โดยรบัช ำระทีมู่ลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สนิ 529.92 ลำ้นบำท ท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญั 
ทีอ่อกและช ำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำแล้ว มจี ำนวน 2,117,716,281 หุ้น โดยกลุ่มกิจกำรไม่ไดใ้ช้สทิธใินหุ้นเพิม่ทุนดงักล่ำว
ภำยหลงักำรเพิม่ทุนดงักล่ำวสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) ลดลง
จำกรอ้ยละ 10.01 เป็น 9.01  
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 478,922,684 213,671,955 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (10,496,063) - 
สว่นแบง่ก ำไร 74,465,958 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ   
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (260,028) - 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (31,452,404) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (1,751,914) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 509,428,233 213,671,955 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่หีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยโซล่ำร ์
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรบัปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัร่วม 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 478,922,684 213,671,955 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (10,496,063) - 
สว่นแบ่งก ำไร 74,465,958 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ   
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (260,028) - 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (31,452,404) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (1,751,914) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 509,428,233 213,671,955 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยโซล่ำร ์
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรบัปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัร่วม 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 บริษทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 643,594,118 561,020,761 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด) 997,880,353 901,139,681 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 1,641,474,471 1,462,160,442 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 14,228,516,486 13,235,745,847 

รวมสนิทรพัย์ 15,869,990,957 14,697,906,289 
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
หนี้สนิทำงกำรเงนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) 1,793,221,842 2,587,185,618 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) 232,130,748 295,280,188 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 2,025,352,590 2,882,465,806 
   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 8,094,739,838 6,879,679,552 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 117,574,171 21,139,625 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนรวม 8,212,314,009 6,900,819,177 

รวมหนี้สนิ 10,237,666,599 9,783,284,983 
   
สินทรพัยส์ุทธิ 5,632,324,358 4,914,621,306 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  4,323,789 144,233,867 

สินทรพัยส์ทุธิของบริษทัใหญ่ 5,628,000,569 4,770,387,439 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 บริษทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 1,348,891,101 561,368,080 
ตน้ทุนขำยและใหบ้รกิำร (911,358,079) (435,172,853) 
ดอกเบีย้รบั 1,756,685 23,090,909 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (147,191,521) (123,240,033) 
ส่วนแบ่งจำกกำรร่วมคำ้ 659,517,685 610,188,427 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 803,815,620 266,644,730 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (5,073,121) (83,576,890) 
ก ำไรหลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 798,742,499 183,067,840 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (331,542,313) (4,177,322) 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 467,200,186 178,890,518 
   

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม 10,496,063 1,009,139 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกิจกำรในบรษิทัร่วม 
 

 บริษทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม 4,770,387,439 4,618,590,768 
กำรออกหุน้ใหม่ 529,916,753 - 
หุน้ปันผล - 90,749,580 
เงนิปันผล (104,813,889) (100,840,969) 
ก ำไรในระหว่ำงปี 761,175,101 166,185,396 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
   ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (328,664,835) (4,297,336) 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 5,628,000,569 4,770,387,439 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 1รอ้ยละ 9.05 รอ้ยละ 10.01 

มูลค่ำตำมบญัชี 509,428,233 477,038,744 
 

1 ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมถวัเฉลีย่จำกกำรเปลีย่นสดัส่วนกำรถอืหุน้ในระหว่ำงปี 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

136  
 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจกำรในบรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มีจ ำนวน 561.06 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 
396.84 ลำ้นบำท)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 หุ้นของบริษัท ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุ้น  
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุ้น) มูลค่ำ 213.67 ล้ำนบำท ได้น ำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืม 
จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 19) 
 
บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย) 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำย   

   ไม่มสีำระส ำคญั 1,751,914 1,883,940 

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบรษิทัร่วม ;   
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (132,026) 563,856 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (132,026) 563,856 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะจ ำหน่ำยส่วนได้เสยีคงเหลอืในบรษิัท อนิเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมภำยใต้บรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 1.75 ล้ำนบำท ได้จดัประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ดงักล่ำวถูกจดัประเภทเป็นผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 (หมำยเหตุ 12) 
 
บรษิทั แฮปปีโอ ้จ ำกดั เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัดงักลำ่วไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัสว่นของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

 ประเภทของธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
       

กำรร่วมค้ำภำยใต้บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั 
กำรร่วมคำ้ ไอดทูี ออกแบบก่อสรำ้งและบรหิำร

จดักำรอำคำรนิทรรศกำรไทย 
ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย 67.00 67.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ ด ี63  ออกแบบ จดัท ำและบรหิำรจดักำร 
อำคำรแสดงนิทรรศกำรในงำน 
CP-MEIJI VISITOR 
CENTER 

ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย 63.00 63.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ ดไีซน์ 103  ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 90.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 
กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ เอ-7 ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 45.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
เมื่อวนัที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2562 กำรร่วมค้ำ อินเด็กซ์ ดไีซน์ 103 ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร ได้ช ำระบญัชี
เสรจ็สิน้กบักรมสรรพำกรแล้ว 
 
เมื่อวนัที ่24 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ เอ เซเว่น ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำร ไดช้ ำระบญัชเีสรจ็สิ้น
กบักรมสรรพำกรแลว้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 760,812 
เงนิรบัจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ (562,441) 
ตดัจ ำหน่ำย (198,371) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 

 
เมื่อวนัที่ 19 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กำรร่วมค้ำ อนิเด็กซ์ เอ เซเว่น ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำร ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิ
ส่วนแบ่งก ำไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กลุ่มกจิกำรไดร้บัเงนิส่วนแบ่งก ำไรเป็นจ ำนวน 0.56 ลำ้นบำท 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้  
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 งบกำรเงินรวม 

   เครื่องตกแต่ง    
   และอปุกรณ์  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 131,102,925 253,913,431 1,493,251,231 74,037,843 17,693,446 1,969,998,876 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (128,572,441) (1,157,917,029) (53,621,665) - (1,340,111,135) 
 คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - (15,325,440) (15,325,440) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 
ซื้อสนิทรพัย์ - - 244,318,368 17,946,310 18,414,117 280,678,795 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - สุทธ ิ - - (2,827,027) (604,238) - (3,431,265) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (1) (8,077,553) - (162,895) (8,240,449) 
กำรโอนสนิทรพัย์ - - 17,785,730 - (17,785,730) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (11,666,450) (158,076,436) (8,379,498) - (178,122,384) 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 131,102,925 252,708,776 1,677,619,639 81,062,195 2,833,498 2,145,327,033 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (139,034,237) (1,249,162,355) (51,683,443) - (1,439,880,035) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 
ซื้อสนิทรพัย์ - - 155,371,682 6,227,213 11,824,915 173,423,810 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - สุทธ ิ - - (12,593,427) (8) - (12,593,435) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,602,052) - (71,568) (1,673,620) 
กำรโอนสนิทรพัย์ - - 8,306,980 - (8,306,980) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (8,721,741) (129,577,584) (6,048,001) - (144,347,326) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่       
   หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย       
   (หมำยเหตุ 12) (131,102,925) (104,952,798) (346,682,644) (19,536,471) - (602,274,838) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน - - 452,772,841 24,290,646 6,279,865 483,343,352 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - (351,092,602) (14,269,161) - (365,361,763) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
 

รำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นได้รวมกำรได้มำซึ่งสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำจ ำนวน 3,609,312 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 11,895,910 บำท)  
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เครื่องตกแต่งและ   
 อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,861,685 9,402,146 12,263,831 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,656,055) (3,944,068) (6,600,123) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 205,630 5,458,078 5,663,708 

    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 205,630 5,458,078 5,663,708 
ซื้อสนิทรพัย์ - 3,794,826 3,794,826 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (59) - (59) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (50,416) (959,381) (1,009,797) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,837,010 13,196,972 16,033,982 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,681,855) (4,903,449) (7,585,304) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 
ซื้อสนิทรพัย์ 208,400 - 208,400 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2) - (2) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (108,246) (574,794) (683,040) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 3,026,409 13,196,972 16,223,382 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,771,102) (5,478,243) (8,249,346) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 
 

ไม่มีรำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นที่ได้มำซึ่งสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่กิจกำรเป็นผู้เช่ำ (พ.ศ. 2561 : มีรำยกำรซื้อ
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่จิกำรเป็นผูเ้ช่ำจ ำนวน 2,852,328 บำท)  
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรและบรษิัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และ
ยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 12,843,828 72,469,107 3,794,828 13,196,974 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (7,324,532) (42,354,987) (578,280) (4,903,449) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 5,519,296 30,114,120 3,216,548 8,293,525 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำยมจี ำนวน 12.76 ลำ้นบำท  
 
ที่ดนิ อำคำรและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 110.91 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 232.17 ล้ำนบำท) ได้น ำไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 19) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยประเภทต่ำงๆ      
   ดงัต่อไปนี้     
   ตน้ทุนขำย 9,393,622 9,686,897 - - 
   ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 87,707,232 112,349,691 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 24,456,166 24,929,312 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 22,790,306 31,156,484 683,040 1,009,797 

 144,347,326 178,122,384 683,040 1,009,797 

 
ค่ำเสื่อมรำคำข้ำงต้นได้รวมค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 91.24 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 117.07 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นของบริษัท อินเด็กซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 74.03 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 17.21 ลำ้นบำทตำมล ำดบัในส่วนของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
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15 สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 

   ควำมสมัพนัธ ์  สินทรพัย ์  
  โปรแกรม กบัลูกค้ำ เครื่องหมำย ไม่มีตวัตน  
 ลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร ์ ท่ีเก่ียวข้อง กำรค้ำ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 39,867,564 38,270,976 123,937,000 152,221,000 141,775 354,438,315 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (27,670,047) (11,496,592) (56,454,584) (15,221,764) - (110,842,987) 

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

       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี       
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 19,565,140 3,954,594 - - 141,775 23,661,509 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ - (1,097,321) - - - (1,097,321) 
กำรโอนสนิทรพัย ์ - 283,550 - - (283,550) - 
กำรตดัจ ำหน่ำย (3,724,110) (5,925,390) (8,997,700) (5,074,032) - (23,721,232) 

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

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทนุ 59,432,704 75,387,562 123,937,000 152,221,000 - 410,978,266 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (31,394,157) (51,397,745) (65,452,284) (20,295,796) - (168,539,982) 

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

       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี       
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 - 242,438,284 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 928,488 966,203 - - - 1,894,691 
กำรตดัจ ำหน่ำย (4,148,072) (5,311,917) (6,747,941) (5,074,033) - (21,281,963) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย ์       
   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย       
   (หมำยเหตุ 12) - (3,727,823) (51,736,775) - - (55,464,598) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 - 167,586,414 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 60,361,192 45,089,856 33,960,000 152,221,000 - 291,632,048 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (35,542,229) (29,173,576) (33,960,000) (25,369,829) - (124,045,634) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 - 167,586,414 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกี่ยวขอ้งกบั   
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัตอ่ไปนี้   
   ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 6,154,412 5,660,634 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 15,127,551 18,060,598 

 21,281,963 23,721,232 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยขำ้งต้นไดร้วมค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 7.96 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 10.42 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นของบรษิทั อนิเดก็ซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกัด (มหำชน) และได้แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 7.96 ล้ำนบำทในส่วนของ 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
 

16 ค่ำควำมนิยม 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม    
รำคำทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (336,530,588) (336,530,588) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 923,167,963 923,167,963 

   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 923,167,963 923,167,963 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (125,024,779) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 798,143,184 923,167,963 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำทุน 1,134,673,772 1,259,698,551 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (336,530,588) (336,530,588) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 798,143,184 923,167,963 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
กำรปันสว่นของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม   
ธุรกจิสถำบนัสอนภำษำ 389,548,884 389,548,884 
ธุรกจิภตัตำคำร 408,594,300 408,594,300 
กจิกรรมกำรตลำด - 125,024,779 

 798,143,184 923,167,963 

 
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดของธุรกจิสถำบนัสอนภำษำและธุรกจิภตัตำคำรพจิำรณำจำก
มูลค่ำจำกกำรใช้หน่วยสนิทรพัย์ที่ค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ
ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกผู้บริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโต
ดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยของของธุรกิจทีห่น่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิด
เงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

  ธรุกิจสถำบนัสอนภำษำ ธรุกิจภตัตำคำร 
    

อตัรำกำรเตบิโต1  รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1    
อตัรำคดิลด2  รอ้ยละ 11    รอ้ยละ 10    
 
1 อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

2 อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์ 
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคล้องกบัประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม  
ซึง่อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่ง ซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 ลดลง รอ้ยละ 7 

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 11 ลดลง รอ้ยละ 9 

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 12 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 16 
 
ค่ำควำมนิยมของธุรกิจกิจกรรมกำรตลำดจ ำนวน 125,024,779 บำท ถูกโอนไปยงัสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 
(หมำยเหตุ 12) โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดของกิจกรรมกำรตลำดพิจำรณำจำก  
มลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนกำรขำย มลูค่ำดงักล่ำวพจิำรณำจำกมูลค่ำรำคำหุน้ทีค่ำดหวงั ซึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ 
ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเชงิปรมิำณของข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่มสีำระส ำคญัที่ใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมที่เป็น
ขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม ข้อมูลท่ีไม่ ช่วงของข้อมูล 
ค ำอธิบำย พ.ศ. 2562 สำมำรถสงัเกตได้ (ควำมน่ำจะเป็น  

- ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก)  บำท  

สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำ 
จะไดร้บัจำกกำรขำยเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย 

470,000,000 

อตัรำคดิลด 
รอ้ยละ 11 - 13 

(12) 

ก ำไรทีค่ำดหวงั 
รอ้ยละ 18 - 20 

(19) 

อตัรำส่วนรำคำต่อทุน 18 - 20 (19) เท่ำ 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.90 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 
ก ำไรทีค่ำดหวงั รอ้ยละ 1  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 
อตัรำสว่นรำคำต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 

 
17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน 2,620,000 5,253,200 2,620,000 5,253,200 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 6,175,629 52,856,347 6,175,629 21,876,799 

 8,795,629 58,109,547 8,795,629 27,129,999 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน 1,026,812 2,399,844 12,006 - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 24,514,671 43,173,532 159,311 - 

 25,541,483 45,573,376 171,317 - 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 28) (24,017,125) 29,492,512 (17,552,961) 27,129,999 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 1,657,443 (1,628,467) (952,726) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 12) (22,844,933) - - - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั     
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย      
   (หมำยเหตุ 12) 15,922,590 - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

    กำรโอนไปยงั  
 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) เพ่ิม สินทรพัยไ์ม่ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในงบก ำไร ในก ำไรขำดทุน หมุนเวียนท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน ถือไว้เพ่ือขำย พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 800,229 905,762 - (1,705,991) - 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู       
   - ภำษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่ำย 3,483,000 - - (3,483,000) - 
ผลประโยชน์พนักงำน 10,277,498 4,680,015 1,657,443 (15,679,328) 935,628 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 467,940 (467,940) - - - 
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน 3,236,387 (3,236,387) - - - 
ขำดทนุสะสม 39,844,493 (30,007,878) - (1,976,614) 7,860,001 

 58,109,547 (28,126,428) 1,657,443 (22,844,933) 8,795,629 

      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธ ิ - (171,317) - - (171,317) 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (5,418,880) 2,227,033 - 3,191,847 - 
เครื่องหมำยกำรคำ้ (26,384,973) 1,014,807 - - (25,370,166) 
ควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง (13,769,523) 1,038,780 - 12,730,743 - 

 (45,573,376) 4,109,303 - 15,922,590 (25,541,483) 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในงบก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 4,021,444 (3,221,215) - 800,229 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      
   - ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย 3,483,000 - - 3,483,000 
ผลประโยชน์พนักงำน 10,279,177 1,626,788 (1,628,467) 10,277,498 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 467,940 - - 467,940 
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน 3,236,387 - - 3,236,387 
ขำดทุนสะสม 11,157,397 28,687,096 - 39,844,493 

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

     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (5,418,880) - - (5,418,880) 
เครื่องหมำยกำรคำ้ (27,399,780) 1,014,807 - (26,384,973) 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ทีเ่กี่ยวขอ้ง (15,154,559) 1,385,036 - (13,769,523) 

 (47,973,219) 2,399,843 - (45,573,376) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในงบก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน - 1,888,354 (952,726) 935,628 
ขำดทุนสะสม 27,129,999 (19,269,998) - 7,860,001 

 27,129,999 (17,381,644) (952,726) 8,795,629 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ลดใน รำยกำรท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม งบก ำไร ในก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธ ิ - (171,317) - (171,317) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิมใน รำยกำรท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม งบก ำไร ในก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     

ขำดทุนสะสม - 27,129,999 - 27,129,999 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม แสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 8,624,312 55,882,513 8,624,312 27,129,999 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (25,370,166) (43,346,342) - - 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 
 

สนิทรพัย์และหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีจะสำมำรถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสินทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงินได้ดงักล่ำว
เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีเดยีวกนั ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม สนิทรพัย์ และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัย ์และหนี้สนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชี
จำกขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวนเงนิ 72.56 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 77.46 ลำ้นบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ทำงภำษใีน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ตำมล ำดบั 
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18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิมดัจ ำ 29,371,149 33,388,372 - - 
เงนิประกนั 54,073,026 58,299,355 1,289,184 1,289,184 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย - สุทธ ิ - 90,443,820 - - 
อื่นๆ 83,371 83,371 - - 

 83,527,546 182,214,918 1,289,184 1,289,184 
 

19 เงินกู้ยืม 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมนุเวยีน     
   เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 80,990,309 90,608,751 28,109,732 35,413,725 
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 50,000,000 184,000,000 50,000,000 130,000,000 
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 60,000,000 - 60,000,000 - 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
      (หมำยเหตุ 31.5) 42,500,000 18,500,000 58,500,000 43,500,000 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ      
    สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  1,129,731 12,606,517 514,765 573,289 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
      ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 222,394,287 144,935,402 116,878,127 37,514,777 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
      ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (หมำยเหตุ 31.6) - 17,455,875 - - 

 457,014,327 468,106,545 314,002,624 247,001,791 
     

ไม่หมุนเวียน     
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 2,326,756 6,662,991 1,845,200 2,359,965 
   เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 269,148,565 494,406,305 188,953,413 308,694,993 
   เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั      
       (หมำยเหตุ 31.6) - 13,614,365 - - 

 271,475,321 514,683,661 190,798,613 311,054,958 
     

 728,489,648 982,790,206 504,801,237 558,056,749 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.1 เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 50 ล้ำนบำท ค ้ำประกันโดยหุ้นจ ำนวน 63.50 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : 
63.50 ล้ำนหุ้น) ของบรษิัท ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (หมำยเหตุ 13.2) และหุ้นจ ำนวน 35.68 ล้ำนหุ้น 
(พ.ศ. 2561 : 77.40 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 13.1) 
 

19.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอกอยู่ในสกุลเงินบำท และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ค ้ำประกันโดยหุ้นจ ำนวน  
7.32 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี ของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) และมีก ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
(หมำยเหตุ 13.1)  
 

19.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  
 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึ     
   เป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 1,358,258 13,693,723 702,710 783,636 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,598,608 7,529,807 2,106,612 2,808,816 
     

หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต     
         ของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (500,379) (1,954,022) (449,357) (659,198) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิ     

   ตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 3,456,487 19,269,508 2,359,965 2,933,254 

     
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิ     
   ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 1,129,731 12,606,517 514,765 573,289 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,326,756 6,662,991 1,845,200 2,359,965 

 3,456,487 19,269,508 2,359,965 2,933,254 
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19 เงินกู้ยมื (ต่อ) 
 

19.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
กำรเงิน 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 21,312,241 (1,350,155) 19,962,086 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 14,011,363 (2,115,453) 11,895,910 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 1,511,586 1,511,586 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (14,100,074) - (14,100,074) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 
 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 
รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,810,912 (201,600) 3,609,312 
   ดอกเบีย้ตดัจำ่ย - 1,149,131 1,149,131 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (14,487,368) - (14,487,368) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่    
   หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (6,590,208) 506,112 (6,084,096) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 3,956,866 (500,379) 3,456,487 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

19.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
กำรเงิน 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,858,299 (45,372) 1,812,927 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,511,020 (658,692) 2,852,328 
   ดอกเบีย้ตดัจำ่ย - 44,866 44,866 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (1,776,867) - (1,776,867) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 209,841 209,841 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (783,130) - (783,130) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,809,322 (449,357) 2,359,965 

 
19.4 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกู้ยมืระยะยำว     
ภำยใน 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี 222,394,287 144,935,402 116,878,127 37,514,777 
ภำยใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 269,148,565 494,406,305 188,953,413 308,694,993 

 491,542,852 639,341,707 305,831,540 346,209,770 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.4 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 639,341,707 346,209,770 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงปี (147,798,855) (40,378,230) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 491,542,852 305,831,540 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 486.63 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลิช  
(ประเทศไทย) จ ำกัด หุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด (มหำชน) หุ้นจ ำนวน 90 ล้ำนหุ้นของบรษิัท  
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และหุ้นจ ำนวน 116.48 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : 116.48 ล้ำนหุ้น) ของบริษัท  
ไทยโซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 13) 
 
เมื่อวนัที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2561 บรษิัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ท ำสญัญำ 
ซื้อขำยและเช่ำกลบัคนืส่วนตกแต่งปรบัปรุงกบัสถำบนักำรเงนิเป็นระยะเวลำ 3 ปี ณ วนัสิ้นสุดสญัญำ บรษิัทย่อยดงักล่ำว 
มสีทิธเิลอืกซื้อทรพัย์สนิในรำคำทีร่ะบุตำมสญัญำหรอืส่งคนืผูใ้หเ้ช่ำโดยมภีำระผูกพนัทีจ่ะชดเชยส่วนต่ำงรำคำระหว่ำง
รำคำที่ระบุตำมสญัญำและรำคำที่ขำยให้บุคคลภำยนอก ซึ่งเนื้อหำของรำยกำรดงักล่ำวถอืเป็นเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 
และเงนิกู้ยมืจ ำนวน 4.91 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 10.33 ล้ำนบำท) ค ้ำประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมูลค่ำ 9.25 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 : 13.71 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 14) นอกจำกนี้เงนิกู้ยมืดงักล่ำวถูกค ้ำประกนัโดยบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของสญัญำเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ กลุ่มกจิกำรต้องปฏบิตัิตำมเงื่อนไขอื่น ๆ ทีส่ ำคญัในสญัญำ เช่น 
กำรรกัษำสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น
และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทย่อยดงักล่ำวได้รบัหนังสือผ่อนผนัและยกเว้น 
กำรบงัคบัช ำระเงนิกูย้มืจำกธนำคำรแล้ว  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของกำรคิดลดไม่มี
สำระส ำคญั มูลค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัรำตลำดรอ้ยละ 
4.25 - 5.53 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : อตัรำรอ้ยละ 4.25 - 5.53) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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19 เงินกู้ยืม (ตอ่) 
 

19.5 อตัรำดอกเบีย้  
 

ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มื     
   อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 155,956,487 193,171,686 154,859,965 81,433,254 
   อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 572,533,161 789,618,520 349,941,272 476,623,495 

รวมเงนิกูย้มื 728,489,648 982,790,206 504,801,237 558,056,749 
 

อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 80,990,309 90,608,751 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 

4.63 MLR + 1.60,  
3.85 -5.25 

50,000,000 184,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 4.00 - 60,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.50 4.00 42,500,000 18,500,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

MLR - 1,  
MLR - 2.50 

MLR - 1,  
MLR - 2.50 

491,542,852 639,341,707 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 4.25, 6.75 - 31,070,240 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 5.01 - 8.88 1.19 - 8.88 3,456,487 19,269,508 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 28,109,732 35,413,725 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
4.63 MLR +1.60, 

3.85 
50,000,000 130,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 4.00 - 60,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 

 
MOR + 0.25, 

2.50 
MOR + 0.25, 

4.00 
58,500,000 43,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ MLR - 2.50 MLR - 2.50 305,831,540 346,209,770 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 8.88 4.37, 8.88 2,359,965 2,933,254 
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19 เงินกู้ยืม (ตอ่) 
 

19.6 วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
- ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 168,509,691 181,391,249 11,890,268 4,586,275 
 

วงเงินกู้ยืมที่จะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี เป็นวงเงนิกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีกำรทบทวนตำมวำระได้รบัมำเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

วงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 20 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 10.81 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2561 : 10.81 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั ไทยโซลำร ์
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 13.2) 
 

วงเงินกู้ยมืจ ำนวน 132 ล้ำนบำท ค ้ำประกันโดยที่ดินและอำคำรของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชี 101.66 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : 218.46 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 14) 
 

วงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 15 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน)  

 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บคุคลภำยนอก 56,033,742 217,869,388 - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 16,860 3,255,077 4,879 588 
เจำ้หนี้อื่น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,170,554 4,484,535 - - 
เจำ้หนี้อื่น 38,619,473 58,835,575 - - 

 98,840,629 284,444,575 4,879 588 
 

21 เงินมดัจ ำจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้เข้ำท ำสญัญำจ ำหน่ำยส่วนได้เสียทัง้หมดที่เหลืออยู่จ ำนวน 43 ล้ำนหุ้น  
ในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี และกลุ่มกจิกำรไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นจ ำนวนเงนิ 120 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 21.95 ล้ำนหุ้น เมื่อวนัที่ 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำมกำรโอนหุน้จะเกดิขึ้นเมื่อกลุ่มกจิกำรไดร้บั 
สิง่ตอบแทนทัง้หมดจำกผู้ซื้อ เนื่องจำกภำยใต้สญัญำดงักล่ำวกลุ่มกิจกำรมีสทิธิยกเลิกกำรจ ำหน่ำยหุ้น ดงักล่ำวหำกผู้ซื้อ 
ไม่สำมำรถช ำระสิ่งตอบแทนส ำหรบัหุ้นส่วนที่เหลือจ ำนวน 21.04 ล้ำนหุ้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยกำรดังกล่ำว 
จงึจดัประเภทอยู่ในหนี้สนิหมุนเวยีน 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  13,486,126 72,642,032 9,441,769 12,199,491 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน - 6,873,246 - - 

หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 13,486,126 79,515,278 9,441,769 12,199,491 

     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ใน     
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 26,323,911 12,308,337 2,005,908 2,573,102 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 821,827 682,897 - - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (23,567,578) (7,928,725) - - 

 3,578,160 5,062,509 2,005,908 2,573,102 

     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุน :     
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน - 3,654,958 - - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (3,654,958) - - 

 - - - - 

     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 4,414,264 (8,142,329) (4,763,630) - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     
    (หมำยเหตุ 12) (14,930,800) 8,142,329 - - 

 (10,516,536) - (4,763,630) - 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุ โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสุดทำ้ยของสมำชกิ
ก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 72,642,032 72,389,031 12,199,491 9,626,389 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 11,290,189 10,291,577 1,727,682 2,289,130 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 13,700,742 - 90,078 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,332,980 2,016,760 188,148 283,972 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ (1,803,486) (8,142,329) 204,805 - 
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิขึน้จำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 14,603,087 - (453,467) - 
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (8,385,337) - (4,514,968) - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (1,732,696) (3,913,007) - - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง     
   กบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย     
   (หมำยเหตุ 12) (88,161,385) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 13,486,126 72,642,032 9,441,769 12,199,491 

 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะม ี
ผลบงัคบัใช้เมื่อพน้ก ำหนด 30 วนั นับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญั ได้แก่ ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรใหผ้ลตอบแทนคงทีต่ำมระยะเวลำกำรท ำงำน โดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้กบัระยะเวลำในกำรท ำงำนของ
สมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 6,873,246 3,918,821 - - 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 686,127 577,947 - - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 135,700 104,950 - - 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ - 3,654,958 - - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (14,340) (1,383,430) - - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง     
   กบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย     
   (หมำยเหตุ 12) (7,680,733) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - 6,873,246 - - 

 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 2.23 - 3.13 2.70 - 3.32 2.50 2.95 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 - 7.05 5.00 - 7.05 4.00 5.00 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรเป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 4 ลดลงรอ้ยละ 5 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 7 ลดลงรอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 12 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อ้ำงองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่งอื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณ
หนี้สนิผลประโยชน์เพื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งในหลำย ๆ ดำ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทีก่ ำหนดไวแ้ละโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำ
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของ
พนัธบตัร 

อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำล ทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่ 
   สงูขึน้ถงึแมว่้ำกำรเพิม่มลูค่ำของพนัธบตัรทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงส่วน 

 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 12 ปี (พ.ศ. 2561 : 16 ปี) 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

160  
 

22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนทีไ่ม่มี
กำรคดิลดมดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  

1-2 ปี 
ระหว่ำง  

2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 7,077,365 2,220,523 16,544,958 298,045,767 323,888,613 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 1,654,698 763,675 2,517,910 3,325,909 8,262,192 
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  

1-2 ปี 
ระหว่ำง  

2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 8,763,172 355,219 10,520,134 338,917,182 358,555,707 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 500,000 1,169,038 2,841,250 3,766,244 8,276,532 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  

1-2 ปี 
ระหว่ำง  

2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - 392,845 24,232,538 24,625,383 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
น้อยกว่ำ 1 ปี 

ระหว่ำง  
1-2 ปี 

ระหว่ำง  
2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - - 58,805,363 58,805,363 
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23 ทุนเรอืนหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรยีกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว 

  จ ำนวน   
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญัท่ี ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ออกจ ำหน่ำย มูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 463,320,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 
กำรออกและรบัช ำระค่ำหุน้ 46,750,000 46,750,000 133,237,500 179,987,500 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 510,070,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
กำรออกและรบัช ำระค่ำหุน้ - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
 

หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจ ำนวน 510,070,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 510,070,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมัญที่ได้ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจ ำนวน 467,950,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 
467,950,000 หุน้)  
 

พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่29 มนีำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดร้บัช ำระคำ่หุน้จ ำนวน 46,750,000 หุน้ ซึง่มมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยรบัช ำระ 
ที่มูลค่ำหุ้นละ 3.85 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 179.99 ล้ำนบำท จำกบรษิัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั ท ำให้จ ำนวนหุ้นสำมญั 
ทีอ่อกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ มจี ำนวน 467,950,000 หุน้ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรรบัช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
เมื่อวนัที ่7 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 

24 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 

เมื่อวนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ชนิดระบุชื่อผู้ถอืและสำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ก่อนกำรเพิม่ทุน
จดทะเบียนในสดัส่วน 10 หุ้นสำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รบักำรจดัสรร 
ไม่เกนิ 42,120,000 หน่วย และมรีำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 6 บำทต่อหุ้น อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 ใบ ส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั
โดยใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 3 ปี นับจำกวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขำย 
 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
   31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 

   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

   จ ำนวนคงเหลือ กำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่ำงปี หน่วย 
      

WAVE-W1 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 29 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 42,119,734 - 42,119,734 

   42,119,734 - 42,119,734 
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25 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 46,795,718 43,872,094 46,795,718 43,872,094 
จดัสรรระหว่ำงปี - 2,923,624 - 2,923,624 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 
 

ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลังจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ 
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

26 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั 108,462 452,302 51,859,839 44,227,701 
รำยไดค้่ำเช่ำ 603,513 220,067 5,032,608 2,225,217 
เงนิปันผลรบั 124,722 125,672 19,973,611 6,634,812 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร - - 57,600,000 51,600,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     
   (หมำยเหตุ 13.1) - - 16,000,000 4,000,000 
ก ำไรจำกกำรขำยสทิธกิำรซื้อหุน้เพิม่ทุนที ่     
   โอนสทิธไิด ้ 4,235,812 - 4,235,812 - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 2,892,759 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 389,351 - 3,998 2,546 
ตดัจ ำหน่ำยเงนิไดร้บัช ำระเกนิจำกลูกคำ้ทีค่ำ้งนำน 3,125,174 3,821,351 - - 
รำยไดอ้ื่น 2,974,323 5,269,089 2,142,054 1,928,563 

รวม 14,454,116 9,888,481 156,847,922 110,618,839 
 

เมื่อวนัที่ 23 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำรได้ออก 
ใบแสดงสทิธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (“Transferable Subscription Rights: TSR”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน 
กำรถือหุ้น โดยไม่คดิมูลค่ำ โดยใบแสดงสทิธิดงักล่ำวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมอืได้ โดยกลุ่มกิจกำรได้รบั TSR 
เป็นจ ำนวน 38,167,500 สทิธิ และกลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยสทิธิดงักล่ำวให้แก่บุคคลอื่นทัง้จ ำนวนเป็นมูลค่ำ 4,235,812 บำท 
และไดร้บัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวเป็นรำยไดอ้ื่น 
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27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยทีร่วมอยู่ในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง:     
   กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 169,273,059 206,920,254 - 1,133 
   ค่ำเสื่อมรำคำ 53,110,989 61,014,547 683,040 1,009,797 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 13,322,516 13,301,474 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 434,919,028 449,126,194 37,833,259 37,757,451 
   ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 205,583,504 237,071,031 5,120,736 5,120,736 
   ค่ำสำธำรณูปโภค 55,099,776 65,011,907 113,851 276,846 

 
28 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง      
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 113,051 91,111 - - 

     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
   เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 20,354,352 (26,797,999) 17,381,644 (27,129,999) 
   ลดในหนี้สนิภำษีเงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี (843,490) (1,014,806) 171,317 - 

รวมภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 19,510,862 (27,812,805) 17,552,961 (27,129,999) 

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   จำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เน่ือง 19,623,913 (27,721,694) 17,552,961 (27,129,999) 
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28 ภำษีเงินได้ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 18,196,962 35,976,253 - - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 129,310 - - - 

 18,326,272 35,976,253 - - 

     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
   เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 5,545,042 (294,670) - - 
   ลดในหนี้สนิภำษีเงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี (1,038,779) (1,385,037) - - 

รวมภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 4,506,263 (1,679,707) - - 

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 12.1) 22,832,535 34,296,546 - - 
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28 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไร
(ขำดทุน)ทำงบญัชคีณูกบัอตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้     
   จำกกำรด ำเนนิงำนต่อเน่ือง (64,126,669) (231,780,507) 76,598,983 31,342,489 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดจ้ำกกำร     
   ด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 12.1) 126,709,243 138,828,907 - - 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้ 62,582,574 (92,951,600) 76,598,983 31,342,489 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 12,516,515 (18,590,320) 15,319,797 6,268,498 
ผลกระทบ :     
ส่วนแบ่งก ำไรจำก     
   บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้สุทธจิำกภำษี (14,946,001) (3,348,766) - - 
รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (13,306,876) (5,547,323) (3,874,159) (1,752,205) 
ขำดทุนทีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี 9,791,265 18,566,913 - - 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 12,436,853 21,827,449 618,707 846,993 
รำยจ่ำยทีใ่ชเ้ป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไดเ้พิม่ (3,124,100) (2,992,558) (110,751) (110,086) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง     
   กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก     
   และทีก่ลบัรำยกำร 8,572,075 368,880 5,599,367 - 
ขำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไม่รบัรู ้ - (27,129,999) - (27,129,999) 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (2,147,198) (8,319,120) - (5,253,200) 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 32,793,225 31,739,696 - - 
กำรปรบัปรงุจำกงวดก่อน (129,310) - - - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     
  (หมำยเหตุ 12.1) (22,832,535) (34,296,546) - - 

ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 19,623,913 (27,721,694) 17,552,961 (27,129,999) 

 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักคดิเป็นรอ้ยละ 30.60 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ - 11.96) 
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29 (ขำดทุน) ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

(ขำดทุน)ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สำมญั     
   ของบรษิทั(บำท) :     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (83,750,582) (204,058,813) 59,046,022 58,472,488 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 19,639,757 15,532,371 - - 
 (64,110,825) (188,526,442) 59,046,022 58,472,488 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก     
   ทีอ่อกระหว่ำงงวด (หุน้) 467,950,000 456,806,849 467,950,000 456,806,849 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก     
   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ำมใบส ำคญั     
   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W1 (หุน้)     
   (หมำยเหตุ 24) - - - - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 467,950,000 456,806,849 467,950,000 456,806,849 
     

(ขำดทุน)ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำนและ     
   (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทตอ่หุน้)     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  (0.18) (0.45) 0.13 0.13 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 0.04 0.03 - - 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ้อหุ้นสำมัญไม่มีผลต่อกำรค ำนวณ(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิของใบส ำคญั 
แสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัสงูกว่ำรำคำตลำดถวัเฉลี่ยในระหว่ำงปี 

 

30 รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

30.1 กำรได้มำในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม 
 

เมื่อวนัที ่14 มถุินำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ดเพิม่
ทุนจดทะเบียนจำก 13.75 ล้ำนบำทเป็น 20.75 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มจ ำนวน 280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 25 บำท กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนและจ่ำยช ำระค่ำหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ของบรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส์ จ ำกดั 
เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 7 ล้ำนบำท ในวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกจิกำรเพิม่ขึ้นจำกรอ้ยละ 58.18 เป็นรอ้ยละ 72.29 กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวท ำใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจกำรลดลง 
1.26 ลำ้นบำท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึน้ 1.26 ลำ้นบำท 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร
ได้ซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท ไอ ซี ว ีจ ำกดั จำกบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำร เป็นจ ำนวน 495 หุ้น โดยมมีูลค่ำ 
ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 ดอลลำร์สหรฐั คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 49,500 ดอลลำร์สหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 1,664,190 บำท และ 
ท ำให้ส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่เป็นจ ำนวน 1.48 ล้ำนบำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ภำยหลงักำรซื้อหุน้ดงักล่ำวสดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั 
(มหำชน) ในบรษิทั ไอ ซ ีว ีจ ำกดั เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 99.99  
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30 รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 
 
30.1 กำรได้มำในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม (ต่อ) 

 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ในระหว่ำงปี สรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ได้มำ 5,736,033 2,312,402 
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม (7,000,000) (832,095) 
ส่วนเกินของสิง่ตอบแทนที่จ่ำยรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของของบรษิัทใหญ่ (1,263,967) 1,480,307 

 
30.2 กำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สูญเสียกำรควบคุม 

 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยส่วนได้เสียร้อยละ 20 ที่มีในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
ในรำคำ 188 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัที่จ ำหน่ำยมจี ำนวน 101.25 ล้ำนบำท (แสดงถงึส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 20) ท ำให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจ
ควบคุมเพิม่ขึน้จ ำนวน 101.25 ลำ้นบำท และส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จ ำนวน 86.75 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที ่24 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 10 จำกส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 50 ทีม่ใีนบรษิัท  
อนิเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำ 47 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัทีจ่ ำหน่ำยมจี ำนวน 40.69 ลำ้นบำท (แสดงถงึส่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 5) ท ำให้ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึ้นจ ำนวน 40.69 ล้ำนบำท และส่วนของเจำ้ของของบรษิัทใหญ่
เพิม่ขึน้จ ำนวน 6.31 ลำ้นบำท 
 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของของบรษิัทใหญ่ในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ในระหว่ำงปีสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่จ ำหน่ำยไป (101,246,594) (40,691,255) 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกส่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 188,000,000 47,000,000 
ส่วนของเจ้ำของของบรษิัทใหญ่เพิม่ขึ้น 86,753,406 6,308,745 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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30 รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 
 

30.3 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของของผู้ถอืหุน้ของบรษิัทเกดิจำก :   
กำรได้มำในส่วนได้เสยีของบรษิัทย่อยเพิม่ 1,263,967 (1,480,307) 
กำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสยีในบรษิัทย่อยโดยไม่สูญเสยีกำรควบคุม 101,246,594 40,691,255 

ผลกระทบต่อสว่นของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่สุทธ ิ 102,510,561 39,210,948 
 

31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

31.1 บริษทัใหญ่ 
 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมำลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 
ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจ ำนวนรอ้ยละ 24.98 รอ้ยละ 12.45 และรอ้ยละ 9.99 ตำมล ำดบั หุน้ทีเ่หลอื
รอ้ยละ 52.58 ถือโดยบุคคลทัว่ไป รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมำยเหตุ 13  
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

31.2 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 31,130,598 - - - 
     

ซื้อสินค้ำ     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,560 550 4,560 550 
     

ต้นทุนกำรให้บริกำร     

   บรษิทัรว่ม 650,238 5,628,996 - - 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 64,702,585 55,559,736 
   บรษิทัร่วม 144,000 314,245 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 1,490,631 - - 

 144,000 1,804,876 64,702,585 55,559,736 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.2 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 51,852,374 44,052,989 
   บรษิทัร่วม 26,027 191,959 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,015,992 - - - 

 1,042,019 191,959 51,852,374 44,052,989 

     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 9,352,826 5,502,641 
   บรษิทัร่วม - - 10,496,063 1,010,530 

 - - 19,848,889 6,513,171 

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ     
   บริหำร     
   บรษิทัร่วม - 110,398 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,508,962 7,555,097 6,549,982 6,340,097 

 12,508,962 7,665,495 6,549,982 6,340,097 

     
ดอกเบี้ยจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 1,494,224 1,243,825 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 648,459 536,258 648,459 536,258 

   648,459 536,258 2,142,683 1,780,083 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

31.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือ/ขำยสินค้ำและบริกำร  
 

ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้ (รวมอยู่ในสนิทรพัย์     
   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย     
      (หมำยเหตุ 12.3))     
   บรษิทัร่วม 25,680 1,863,420 - - 
   กำรร่วมคำ้ 7,506,032 7,506,031 - - 

 7,531,712 9,369,451 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 9)     

   บรษิทัย่อย - - 157,359,876 100,022,669 

     
ดอกเบี้ยค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 129,565,655 80,843,625 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,015,992 - - - 

 1,015,992 - 129,565,655 80,843,625 

     
รำยได้ค้ำงรบั (หมำยเหตุ 9)     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  7,130,598 - - - 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัร่วม - 2,568,040 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 691,328 687,037 4,879 588 

 691,328 3,255,077 4,879 588 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 707,162 709,470 705,701 709,470 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 2,556,022 1,061,798 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 814,706 536,258 814,706 536,258 

 814,706 536,258 3,370,728 1,598,056 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.4 เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
   บรษิทัย่อย - - 1,157,552,900 992,952,900 
   บรษิทัร่วม - 2,700,000 - - 
   หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,700,000) - - 

 - - 1,157,552,900 992,952,900 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 992,952,900 
เงนิใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงปี 38,577,120 182,500,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี (37,977,120) (17,900,000) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (600,000) - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 1,157,552,900 

 
เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เงินกู้มีอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ MLR ลบ 
รอ้ยละ 2.25 ต่อปี และร้อยละ 7.13 - 7.38 ต่อปีและมีกำรก ำหนดช ำระคืนเมื่องทวงถำม ไม่มกีำรตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยในปี พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมจดัท ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรคำ้ เงนิกู้ครบก ำหนดช ำระคนืในเดอืนกุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 6.25 ในระหว่ำงปีกลุ่มกจิกำรไดต้ดัจ ำหน่ำยเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วม  
ซึง่ไดต้ัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำไวต้ัง้แต่พ.ศ. 2561 และไม่มกีำรตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วมในปีพ.ศ. 2562 
 
เน่ืองจำกเงนิใหกู้้ยมืมรีะยะสัน้ มูลค่ำยุตธิรรมจงึมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

31.5 เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 16,000,000 25,000,000 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 42,500,000 18,500,000 42,500,000 18,500,000 

 42,500,000 18,500,000 58,500,000 43,500,000 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 18,500,000 43,500,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงปี 24,000,000 30,000,000 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงปี - (15,000,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 42,500,000 58,500,000 
 

เงนิกูจ้ำกบรษิทั เวฟ ทวี ีจ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี 
และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 

เงนิกูจ้ำกผูบ้รหิำรคนส ำคญั มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 

เงนิกูย้มืเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ มลูคำ่ยตุธิรรมจงึมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 

31.6 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
      ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (หมำยเหตุ 19) - 17,455,875 
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั   
     ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (หมำยเหตุ 19) - 13,614,365 

 - 31,070,240 



รายงานประจ าปี 2562 
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

173  
 

31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

31.6 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 31,070,240 
เงนิกูจ่้ำยคนืระหว่ำงปี (17,955,875) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่  
    หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (13,114,365) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 
 

31.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำรมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 70,134,202 65,196,965 32,822,952 32,174,747 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,981,678 3,354,128 1,554,291 2,160,688 

 75,115,880 68,551,093 34,377,243 34,335,435 

 
32 ภำระผกูพนั 

 

32.1 กำรค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กจิกำรมภีำระจำกกำรค ้ำประกนักำรขำยและเช่ำกลบัคนืใหก้บับรษิทัย่อย เป็นจ ำนวน 
4.91 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 10.33 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 19.4) 
 

32.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพื่อค ้ำประกนั
สญัญำก่อสรำ้งและเพื่อกำรด ำเนินธุรกจิ จ ำนวน 58.30 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 56.20 ล้ำนบำท) และจ ำนวน 
1.50 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 
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32 ภำระผกูพนั (ต่อ) 
 

32.3 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัส ำหรบัค่ำตอบแทนต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิ
สถำบนัสอนภำษำดงัต่อไปนี้ 
 
32.3.1 ค่ำธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัรำคงที ่ของรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบนัสอนภำษำ 
 
32.3.2 ค่ำธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัรำคงที ่ของรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชส์ 
 

32.4 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำระยะยำวส ำหรบัพื้นทีภ่ำยในศูนย์กำรคำ้และสญัญำเช่ำอำคำรหลำยฉบบัโดยมรีะยะเวลำสิ้นสุด
สญัญำต่ำงๆ กนั  
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

     
ภำยใน 1 ปี 162,638,398 186,004,363 5,965,589 5,120,736 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 139,122,104 138,227,012 11,784,920 234,012 

 301,760,502 324,231,375 17,750,509 5,354,748 

 
33 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
33.1  เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ

กลุ่มกิจกำรมมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในรำคำ 24.46 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 
9.50 ลำ้นบำท บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ไดจ้ำ่ยเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
33.2 เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทได้มีมติอนุมตัิเพิม่ทุน เป็นจ ำนวน 568 ล้ำนบำท 

โดยกำรจดัสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่มีอยู่และจดัสรรให้บุคคลในวงจ ำกัดเป็นจ ำนวน 468 และ  
100 ลำ้นบำทตำมล ำดบั รำยกำรดงักล่ำวจะถูกเสนอเพื่อกำรอนุมตัใินทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในเดอืน เมษำยน พ.ศ. 2563 
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13.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงิน   

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม 1,087.44 ลา้นบาท ลดลง 35.57 ลา้นบาท ตน้ทุน 592.74 ลา้นบาท ลดลง 70.08 ลา้นบาท และมีก าไร
ขัน้ตน้ 494.70 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ 45% ของรายไดร้วม ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 68.18 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน
ลดลงเล็กนอ้ย 2.43 ลา้นบาท และมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มเพ่ิมขึน้ 57.98 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีก าไร
สุทธิส าหรบัปีอยู่ที่ 20.13 ลา้นบาท ในจ านวนนีไ้ดร้วมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด (non – cash 
items) จ านวน 165.63 ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมคา้จ านวน 74.47 ลา้นบาท และหากไม่นับรวมต้นทุนทางการเงินอีก
จ านวน 43 ลา้นบาท และภาษีจ่าย 19.62 ลา้นบาท บริษัทจะมีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
(EIBTDA) จ านวน 173.91 ลา้นบาท ในปี 2562   

• รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 1,087.44 ลา้นบาท ลดลง 35.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลง 3% เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 
สามารถจ าแนกรายไดต้ามส่วนงานไดด้งันี ้

1. ธุรกิจให้บริการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 545.29 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษภายใตช้ื่อ “วอลลส์ตรีท อิงลิช” โดยรบัรูร้ายไดก้ารใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษตามหลัก
มาตรฐานการบัญชีสากลปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการทยอยรบัรู ้รายไดต้ามระยะเวลาของสัญญาที่นักเรียนไดท้ าไวก้ับกลุ่มบริษัท ภาพรวมในปี 2562 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่กระเตือ้งขึน้มาก ภาคเอกชน คา้ปลีกและผูบ้ริโภคยงัคงมีความระมดัระวงัในการจับจ่ายใชส้อย ส่งผลใหย้อดขายเงิน
สดของกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษยงัทรงตวั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไดมี้การเปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึน้ 1 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาเซ็นทรลัพลาซา 
แจง้วฒันะ เม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2562 และมีโครงการที่จะเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา บนพืน้ที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ในภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง 
ภายในตน้ปี 2563 นี ้นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการลดตน้ทนุและค่าใชจ้ายที่สงู กลุ่มบริษัทยงัไดมี้การยา้ยสถานที่ตัง้สาขาที่มีค่าเช่าราคาสงูมายงัสถานที่ที่
เหมาะสมกว่า มีพืน้ที่ขนาดเหมาะสมกว่า และมีค่าเช่าที่ราคาสมเหตสุมผล ไดแ้ก่ สาขาเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ป่ินเกลา้มายงัเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ 
เม่ือเดือนมีนาคม ปี 2562 และสาขาสีลมไปยงัอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ์เม่ือเดือนมกราคม ปี 2562 ที่ผ่านมา โดย ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทไดเ้ปิด
ใหบ้ริการรวมทัง้สิน้ 15 สาขา ภายใตก้ารบริหารงานของกลุ่มบริษัทเอง  

ตามที่กลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิในการเป็นมาสเตอรแ์ฟรนไชสธ์ุรกิจสอนภาษาองักฤษ ภายใตช้ื่อ “วอลล์สตรีท อิงลิช” แต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย ราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามรายละเอียดที่ไดแ้จง้ไปแลว้นัน้ ปัจจุบนัมีนกัลงทุนที่ใหค้วาม
สนใจในธุรกิจดังกล่าวจ านวนมาก โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ปิดตวัสาขาแรกที่เป็นแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการไปแลว้เม่ือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่
จังหวัดขอนแก่น และมีแผนการที่จะเปิดเพิ่ม อีกไม่ต ่ากว่า 5 สาขา ในต่างจังหวัดในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใน 1-2 ปีนี ้  

2. ธุรกิจภัตตาคาร จ านวน 511.02 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทไดใ้หบ้ริการรา้นอาหารภายใตช้ื่อ “เจฟเฟอร ์สเต๊กแอนดซ์ีฟู้ด” ปัจจบุนัมี 61 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 24 สาขา ในกรุงเทพฯ 
และอีก 37 สาขาในต่างจังหวดั จากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยงัไม่กระเตือ้งขึน้มากนัก ส่งผลต่อยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ประกอบกับสญัญาเช่าที่ครบก าหนดตามสญัญา และกลุ่มบริษัทไดท้ าการปิดสาขาที่ไม่ท าก าไรในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อการรบัรูร้ายได้
ของบริษัทปี 2562 ที่ 511.02 ลา้นบาท ลดลง 82.50 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 14% เม่ือเทียบกับปีก่อน นอกจากนี ้ตามที่กลุ่มบริษัทไดเ้ปิด
ขายแฟรนไชสร์า้นอาหารภายใตช้ื่อ “เจฟเฟอร ์สเต๊กแอนดซ์ีฟู้ด” ใหแ้ก่นกัลงทนุหรือผูท้ี่สนใจ ปัจจบุนักลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายเปิดสาขาที่
เป็นแฟรนไชสเ์พ่ิมเติม ซึ่งไดเ้ปิดไปแลว้ 1 สาขาที่จงัหวดัชมุพร เม่ือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดเพิ่มอีกไม่ต ่ากว่า หลายสาขาในปี 
2563 นี ้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศใกลเ้คียง  

13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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3. ธุรกิจบันเทงิ จ านวน 31.13 ล้านบาท 

ในปี 2652 บริษัทมีการรบัรูร้ายไดธุ้รกิจบนัเทิง 31.13 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 30.74 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
การทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตละครทีวี 1 เร่ือง ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบและออกอากาศไดภ้ายในกลางปี 2563 นี ้ 

ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสาร
ทางการตลาดแบบครบวงจรใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี เป็นผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งจดัประเภทรายงานทางการเงินอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือ
ขาย และผลการด าเนินงานของบริษัทดงักล่าวจะถกูจดัประเภทเป็นผลการด าเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 
เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

• ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2652 กลุ่มบริษัทมีตน้ทนุรวมจ านวน 592.74 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 70.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลง 11% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
โดยเป็นผลจากความพยายามในการควบคุมตน้ทุนผลิตและการด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีก าไร
ขัน้ตน้ 494.70 ลา้นบาท (45% ของรายไดร้วม เพ่ิมขึน้ 5% เม่ือเทียบกบัปีก่อน) เพ่ิมขึน้ 34.50 ลา้นบาท หรือ 7% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

• ค่าใช้จ่ายโดยรวม  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 604.88 ล้านบาท ลดลง 68.18 ล้านบาท หรือ 10% เม่ือเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคมุและลดค่าใชจ้่ายของทกุกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทตัง้เป้าที่จะควบคมุและลดค่าใชจ้่ายลงทกุปีเพ่ือผลประกอบการที่
ดีขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยงัมีตน้ทนุทางการเงิน 43 ลา้นบาท ลดลง 2.43 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 5% เม่ือเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการจ่ายคืน
ช าระหนีบ้างส่วนในปี 2562 

• ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในปี 2652 กลุ่มบริษัทบนัทึกการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 74.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 57.98 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ 
ปีก่อน โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรตามสดัส่วนใน TSE 
 
ฐานะการเงิน 

• สินทรัพย ์ 

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรพัยร์วมจ านวน 3,380.41 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 109.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
เพ่ิมขึน้ 3% เม่ือเทียบกบัปีก่อน หากพิจารณารายการสินทรพัยท์ี่ส  าคญัในรายละเอียด เป็นดงันี ้

o เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้  

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยใ์นรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ ซึ่งมีสภาพคล่องเหมือนเงินสด รวมจ านวนเงิน 
72.24 ลา้นบาท คิดเป็น 2% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 112.64 ลา้นบาท  

o ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ  

ลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นสทุธิในปี 2562 จ านวน 53.77 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 2% ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากปีก่อน 324.80 ลา้น
บาท เนื่องมาจากลกูหนีก้ารคา้และรายไดค้า้งรบัของกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่เกิดขึน้
ในปีก่อน  

o สินคา้คงเหลือ 

กลุ่มบริษัทบริหารสินคา้คงเหลือไดเ้ป็นอย่างดี โดย ณ สิน้ปี 2562 มีสินคา้คงเหลือ 17.21 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 1% ของสินทรพัยร์วม 
ลดลงเม่ือเทียบปีก่อน 9.92 ลา้นบาท เนื่องจากการส ารองบรรจภุณัฑท์ี่ใชใ้นธุรกิจภตัตาคารที่ลดลง  

o รายการโทรทศัน ์คอนเสิรต์ และรายการระหว่างผลติ 

กลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างผลิตในธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายรายการทางโทรทัศน์ ณ สิน้ปี 2562 อยู่ 4.16 ลา้นบาท ลดลง 83% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนอยู่ที่ 24.51 ลา้นบาท เนื่องจากมีการทยอยรบัรูร้ายไดไ้ปแลว้ในปี 2562 นี ้
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o สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2562 อยู่ 37.43 ลา้นบาท ลดลง 24.63 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 40% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากการลดลงในภาษีซือ้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 

เป็นสินทรพัยข์องการด าเนินงานในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรจ านวน 1,508.82 
ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 เป็นผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
ที่ถือไวเ้พ่ือขายและผลการด าเนินงานของบริษัทดงักล่าวถกูจดัประเภทเป็นผลการด าเนินงานที่ยกเลิก 

o เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 

จ านวน 509.43 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 15% ของสินทรพัยร์วม เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 30.51 ลา้นบาท หรือ 6% เนื่องมาจากการรบัรูร้ายได้
เงินลงทนุดงักล่าวที่เพ่ิมขึน้  

o ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

จ านวน 117.98 ลา้นบาท คิดเป็น 3% ของสินทรพัยร์วม เทียบกับปีก่อนที่ 705.45 ลา้นบาท ลดลง 587.47 ลา้นบาท ในจ านวนนีเ้ป็นการ
ลดลงเนื่องจากการแสดงรายงานทางการเงินการจัดประเภทรายการไปยังสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละ
บริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรจ านวน 602.27 ลา้นบาท  

o ค่าความนิยม 

เป็นมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการมา ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม 798.14   ลา้นบาท คิด
เป็น 24% ของสินทรพัยร์วม ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ 389.55 ลา้นบาท และธุรกิจภัตตาคาร 408.59 ลา้นบาท ลดลง 125.02 ลา้น
บาท เนื่องจากการแสดงรายงานทางการเงินการจัดประเภทรายการไปยังสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละ
บริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยกลุ่มบริษัทจะด าเนินการทดสอบการดอ้ยค่าทกุปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานการบญัชี
ปัจจบุนั 

o สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ไดแ้ก่ ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ที่เกี่ยวขอ้ง และเคร่ืองหมายการคา้ ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 167.59 ลา้นบาท คิดเป็น 5% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 74.85 ลา้นบาท เนื่องจากการแสดงรายงานทางการเงินการจดัประเภทรายการไปยงั
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร   

o สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

จ านวน 8.62 ลา้นบาท ลดลง 47.26 ลา้นบาท จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแสดงรายงานทางการเงินการจัดประเภทรายการไปยัง
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร   

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 

จ านวน 83.53 ลา้นบาท ลดลง 98.69 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายอยู่จ  านวน 90.44 ลา้นบาท เนื่องจาก
การแสดงรายงานทางการเงินการจัดประเภทรายการไปยังสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายในธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้น
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร   

• หนีสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 1,850.14 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย 7.23 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีหนีส้ิน
หมนุเวียนจ านวน 1,523.45 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 326.44 ลา้นบาท ในจ านวนีมี้หนีส้ินที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือ
ขายอยู่จ  านวน 544.92 ลา้นบาท ในส่วนของหนีส้ินไม่หมุนเวียนมีจ านวน 326.69 ลา้นบาท ลดลง 333.67 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่
เป็นการลดลงในเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 225.26 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน   
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• ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของเจา้ของ 1,530.28 ลา้นบาท ในจ านวนนีมี้ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 835.62 ลา้นบาท 
ลดลงเพียงเล็กนอ้ย 3.90 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากจากปี 2561 

โครงสรา้งเงินทนุของกลุ่มบริษัท เป็นดงันี ้
• ส่วนของเจา้ของ 1,530.28 ลา้นบาท คิดเป็น 45% ของสินทรพัยร์วม 
• ส่วนของเจา้ของที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ) 835.62 ลา้นบาท คิดเป็น 25% ของสินทรพัยร์วม 
• หนีส้ินรวม 1,850.14 ลา้นบาท คิดเป็น 55% ของสินทรพัยร์วม 

โดยมีอตัราส่วนทางการเงินที่ส  าคญัดงันี ้ 
• อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของ (รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ) อยู่ที่ 1.21 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.31 เท่า  
• อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ) 2.21 เท่า คงเดิมเม่ือเทียบจากปีก่อน  
• อัตราส่วนหนี ้สินเฉพาะที่ มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุม ) 0.87 เท่า  ลดลง

จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.17 เท่า  
• มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิ 3.27 บาท/หุน้ เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3.02 บาท/หุน้ และมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ุทธิ (ไม่รวม

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ) อยู่ที่ 1.79 บาท/หุน้ คงเดิมเม่ือเทียบกบัปีก่อน  
• ขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 0.18 บาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

อยู่ที่ 0.45 บาทต่อหุน้  

กระแสเงินสด 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 70.06 ลา้นบาท ลดลง 109.11 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั  ปีก่อน ซึ่ง
สามารถชีแ้จงรายละเอียดของการใชไ้ปของเงินสดในแต่ละกิจกรรมไดด้งันี ้

o ดา้นกิจกรรมด าเนินงาน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 199.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 52.61 ลา้นบาท 
เนื่องมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานที่เพ่ิมขึน้ 

o ดา้นกิจกรรมลงทุน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 118.95 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 103.14 ลา้นบาท เนื่องจากการ
ลงทนุขยายสาขาและซือ้ทรพัยส์ินในหมวดที่ดิน อาคารและอปุกรณล์ดนอ้ยลง 

o ดา้นกิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าในกิจกรรมจัดหาเงิน 11.09 ลา้นบาท กลุ่มบริษัทไดร้บัเงินจากการขายเงินลงทุน
บางส่วนและจ่ายช าระเงินกูย้ืมที่ถึงก าหนดช าระในปี 2562  

 

13.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

-ไม่มี- 
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