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1 สารจากประธานกรรมการบรษัิท 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้  

กลุม่บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งมนัทีจะรวมกลุม่ธุรกิจของเวฟในปี 2563 ดว้ยความตงัใจทีจะลดภาระสินหนีโดยรวมของกลุม่บรษัิทฯ และมี
เป้าหมายทีจะเรมิตน้ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ใหมี้ฐานะการเงินทีมนัคงอย่างยงัยืนโดยคาํนึงถึงขนาดของธุรกิจและสถานการณเ์ศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั ทังนี โดยในระยะเวลากว่า 5 ปีทีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไดล้ดหนีสินทีมีภาระดอกเบียโดยรวมไปแลว้จาก 1.8 พันลา้นบาท เป็น
คงเหลือ 0.6 พนัลา้นบาท 

กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงยึดมนัในพันธสญัญาทีใหไ้วที้จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศันที์จะนาํพากลุ่มบริษัทฯ ใหเ้ป็นผูน้าํธุรกิจ
ดา้น “Lifestyle and Entertainment” กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมนัทีจะใหผู้บ้ริโภคไดร้บัสินคา้ทีดีมีคณุภาพอนัมีเอกลกัษณ ์รวมถึงบริการ และสือ
โทรทศันแ์ละความบนัเทิงทีจะพฒันาคณุภาพชีวิตใหดี้ขึน กลุ่มบริษัทฯ ยงัเชือมนัอีกว่า ในส่วนของธุรกิจไลฟ์สไตลที์เกียวกับอาหารและ
การศึกษายงัสามารถทีจะเติบโตไดใ้นกลุ่มวยัรุ่นและเด็ก เนืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีกลุ่มชนชนักลางกาํลงัพฒันาและโอกาสใน
การเป็นส่วนหนึงของประชาคมอาเซียน กลุ่มบริษัทฯ เชือมันว่า การทีกลุ่มธุรกิจเวฟได้ปรับตัวไปสู่การเป็นธุรกิจ “Lifestyle and 
Entertainment” จะเป็นการผสมผสานทีเป็นเอกลกัษณที์จะทาํใหก้ลุม่ธุรกิจของเวฟสามารถทีจะปรบัตวัในกลุม่ธุรกิจสือโทรทศันแ์ละความ
บนัเทิงได ้ซึงจะส่งเสริมและสรา้งความเติบโตใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตลข์องกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและ
ความผันผวนของตลาด กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ริมทบทวนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อีกครงัเพือทีจะเริมตน้ใหม่และมีความมุ่งมันใหม่ในความ
พยายามของกลุม่บรษัิทฯ ในดา้นของความแข็งแกรง่ และโอกาสทีจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างมีกาํไรในอนาคต 

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ทีออกโดยรฐับาลส่งผลใหห้ลายธุรกิจตอ้งปิดทาํการชวัคราวและจาํกดัการ
ดาํเนินธุรกิจในช่วงครงึปีแรก และการกลบัมาระบาดรอบใหม่ในช่วงธันวาคมของปี 2563 ซงึส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อรายไดข้อง
กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English ไดพ้ยายามอย่างยิงในการบริหารจดัการลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้าย ส่งผลใหมี้ผลกาํไรก่อนหกัภาษีและดอกเบียจ่ายสาํหรบัปี 2563 อยู่ที 13% นอกจากนี กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงลงทนุในการปรบัปรุง
และยา้ยสาขาสีลม ไปยงัอาคารยไูนเต็ด เซ็นเตอร ์พรอ้มทงัขยายสาขาใหม่เพิมอีกหนึงแห่งทีจงัหวดัระยอง รวมทงัยงัไดเ้ปิดสาขาโรงเรยีน
สอนภาษาองักฤษ Wall Street English ในต่างจังหวดัในรูปแบบแฟรนไชสเ์ป็นแห่งแรกที เซ็นทรลัพลาซา จังหวดัขอนแก่น เมือปลายปี 
2562 และจะเปิดใหบ้ริการผ่านแฟรนไชสส์าขาที 2 ทีราชอาณาจกัรกมัพชูาในปี 2564 นี ซงึเป็นส่วนหนึงของรูปแบบการเติบโตของธุรกิจ
โรงเรยีนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English ทีไดว้างไว ้  

ธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer ยอดขายลดลงอย่างมีนยัสาํคญัเช่นกันจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ COVID-19  กลุ่มบริษัทฯ ได้
ปรบัลดสาขาเพือเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ในภาพรวมของธุรกิจ โดยการปิดสาขาทีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเปา้หมายทีวางไว ้ดงันนั 
ณ สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 ธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer มีจาํนวน 47 สาขา ลดลงจาก 61 สาขา จากปีทีผ่านมา ทงันี ธุรกิจรา้นอาหาร 
Jeffer ยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตอย่างยงัยืนเพือทีจะขยายฐานของธุรกิจทีมีความเป็นเอกลกัษณข์องรา้นดินเนอรแ์บบตะวนัตก ซงึเนน้เขา้ถึง
กลุ่มลกูคา้วยัรุน่และครอบครวั ในปีนีกลุม่บรษัิทฯ ไดเ้พิมความหลากหลายเมนรูายการอาหารอาเซียน เช่น อาหารเกาหลี อาหารไทย ผ่าน
ช่องทางการซือกลบั การส่ง และการทานภายในรา้น นอกจากนี กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชสแ์ห่งแรกทีจงัหวดัชุมพรใน
เดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมันทีจะเติบโตผ่านการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชสต์่อไป และยังจะปรับ
ภาพลกัษณใ์หม่ของรา้นอาหาร Jeffer ใหมี้ความรูส้กึสดใหม่และสอดคลอ้งกบัการเป็นสว่นหนงึของรูปแบบไลฟ์สไตล ์

 

นายแมทธิว กิจโอธาน 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

สารจากประธานกรรมการบร ิษัท  
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2 สารจากประธานกรรมการบรษัิท 
 

 
สาํหรบัเงินลงทนุของบริษัทฯ ในหุน้ของบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) (“TSE”) ยงัถือเป็นสินทรพัยที์มีคณุค่า

ของบรษัิทฯ เรายงัคงถือหุน้รอ้ยละ 6 ใน TSE ทงันี มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของ TSE ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 อยู่ทีประมาณ 
5 พนัลา้นบาท 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีมาโดยตลอด ซึงบริษัทฯ ไดร้บัการประเมินผลอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 
โดยได้รับคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 91 จากรายงานการประเมินผลการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2562 ซึง
ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) ภายใตก้ารสนับสนุนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี 
บริษัทฯ ยงัไดร้บัการประเมินผลคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2653 ในระดบั “ดีเยียม สมควรเป็นตวัอย่าง” โดยไดร้บั
คะแนนเต็มคิดเป็นรอ้ยละ 100 จากการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ดงันนั กลุ่มบริษัทฯ จะยงัคงมุ่งมนัทีจะพฒันาและ
รกัษาผลการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีในปีตอ่ไป 

กลุ่มบริษัทฯ มีความมนัใจว่า กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะปรบัตวัในทิศทางทีดีขึนในปีหนา้ภายใตก้ารบริหารจดัการทีมีความ
ระมดัระวงัในการขยายธุรกิจ การปรบัปรุงกาํไรขนัตน้ และโอกาสการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส ์กลุ่มบริษัทฯ จะยงัคงมุ่งมนัทีจะ
ทาํใหก้ลุ่มบริษัทเวฟ เป็นผูน้าํในธุรกิจดา้น “Lifestyle and Entertainment” ทีสามารถเติบโตไดอ้ย่างยังยืนในอนาคตในประชาคม
อาเซียน กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ลกูคา้ คู่คา้ หน่วยงานภาครฐั และพนกังานทกุคน
สาํหรบัการสนบัสนนุและความเชือมนัทีมีใหแ้ก่บรษัิทฯ ดว้ยดีเสมอมา 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 
(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

                   ประธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
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3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

      
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นอิสระและมีคณุสมบติัครบถว้น
ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด จาํนวน 3 ท่าน คือ นายประเสริฐ 
ภทัรดิลก เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หม่อมหลวงนลินี หสัดินทร และนายสมศกัดิ พยบัเดชาชยั เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจาํนวน 4 ครัง โดยประชุมร่วมกับสาํนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ และ       
ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษัท เพือสอบทานแผน และขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบติั
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้ง โดยมีการประชุม 1 ครงั ทีไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพือ
หารอืและรบัทราบความเห็นทีเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี    

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ที และความรบัผิดชอบทีไดม้อบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการ มาตรฐาน และขอ้กาํหนดของกฏหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
โดยสรุปผลการปฏิบติังานทีสาํคญัได ้ดงันี 

1. สอบทานใหบ้ร ิษัทมีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นทเีช ือถอืได้ 
 สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผูส้อบบญัชี และฝ่ายจัดการของบริษัท  

โดยไดส้อบถาม รบัฟังคาํชีแจง รวมทงัใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นในประเด็นตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบรษัิทและ บรษัิท
ย่อย โดยผูส้อบบญัชีไดย้ืนยนัถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและไดร้บัความรว่มมือจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี ก่อนนาํเสนอรายงาน
ทางการเงินใหค้ณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุติัใหเ้ปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 รบัทราบรายงานการวิเคราะหง์บการเงินรายไตรมาสจากฝ่ายจดัการของบรษัิท 

 รบัทราบและพิจารณาเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการจดัการเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ทีจะเปิดเผยในหนา้
รายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 2563 มีความถูกตอ้งตามทีควรใน
สาระสาํคญั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 
 
2. สอบทานให ้บร ิษัทมีระบบการควบคุมภายใน  ระบบบร ิหารความเสียง และระบบการตรวจสอบภายในท  ีเพ ียงพอ  เหมาะสม และมี

ประสิทธ ิภาพ  
 พิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน   

 ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน รบัทราบผลการตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงคณุภาพของงานตรวจสอบภายใน จดัให้
มีกระบวนการของการติดตามผลความคืบหนา้การดาํเนินการของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนือง และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาํนัก
ตรวจสอบภายใน  

 ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบทีนาํเสนอ
โดยสาํนกัตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูส้อบบญัชี 

 สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทสาํหรบัปี 2563 ตามแบบประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสียง และระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

3. สอบทานให ้บร ิษัทปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทร ัพยแ์ละตลาดหลักทร ัพย  ์ข ้อก ําหนดของตลาดหลักทร ัพย  ์และกฎหมายท ี
เกียวข ้องกับธ ุรกิจของบร ิษัท  
 ประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและสาํนกัตรวจสอบภายใน เพือสอบถามใหม้นัใจว่าการปฏิบติังานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

และกฎเกณฑท์ีเกียวขอ้ง    

 รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตทีต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25           
แห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บรษัิทไดม้ีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
 
4. พจิารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน  และเสนอแต่งตัง ผู้สอบบัญชีของบร ิษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เพือนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและขออนมุติัต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแต่งตงั นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ และ/หรือนายไพบลู ตนักลู และ/หรอื
นางสาวนนัทิกา ลิมวิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีแห่งบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ ์เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 
2564  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัททีเสนอแต่งตงัมีความเป็นอิสระ ไม่ไดใ้หบ้ริการอืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี มี
ความเชียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณท์ีเหมาะสม และมีคณุสมบติัครบถว้นตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด  
 
5. พจิารณารายการทเีกียวโยงกันและรายการทมีีความข ัดแย้งทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และข ้อกาํหนดทเีกียวข ้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายงานจากฝ่ายจดัการเรอืงการทาํรายการทีเกียวโยงกนั และรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามที
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนดาํเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ บรษัิทไดม้ีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 
 
6. อืน  ๆ  

 ติดตามการดาํเนนิการของบรษัิทและบรษัิทย่อยเกียวกบัมาตราการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 สอบทานขอ้มูลทีเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์        
ในรายงานประจาํปี 2563 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ของบรษัิท (แบบ 56-1)  

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ีประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบอย่างตอ่เนืองทกุครงั  

 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ผลการประเมินพบวา่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการปฏิบติัหนา้ทีอย่างครบถว้น ตามทีระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   

 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (AC Charter) เป็นประจาํทกุปี   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีและความรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชัน 
เพือใหม้ันใจว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตามทีกฎหมายและจริยธรรมกาํหนดไว ้และไดม้อบหมายใหส้าํนักตรวจสอบภายในมีหนา้ทีและความ
รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นตามนโยบายตอ่ตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั  
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5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

 จาํนวนการประชมุและการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี 

 
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข ้าร ่วมประชุม / การประชุมทงัหมด (คร ัง) 

1. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก                    4/4 
2. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร  4/4 
3. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั 4/4 

 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 (นายประเสรฐิ ภทัรดิลก) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
 

      
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใตห้นา้ทีและความ
รบัผิดชอบทีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทงัเสนอนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ืนๆ สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ตลอดจนพนกังานทกุระดบั 

ซงึคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

2) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3) หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

4) นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุ 2 ครงั เพือพิจารณาในเรอืงสาํคญัตา่งๆ และรายงานผลการประชมุ 
พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือพิจารณา โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท โดยสรุป ดงันี 

1. พิจารณากรรมการบริษัททีครบกาํหนดตามวาระตอ้งออกจากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ หม่อมหลวง
นลินี  หัสดินทร นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์และนางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์โดยกรรมการหนึงในสามอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ซงึมีส่วนไดเ้สีย จึงเสนอใหท้ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณา ทงันี นางสาวเทรซี แอนน ์มาลีนนท ์ไม่ประสงคใ์หม้ีการเสนอ
ชือกลบัเขา้เป็นกรรมการ ส่วนกรรมการอีกสองท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง โดยพิจารณาจากคณุสมบติัในการปฏิบติัหนา้ทีอย่างสมาํเสมอ 
ความระมดัระวงั รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นอนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบริษัทและผูถื้อหุน้ และทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2563 ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตงักรรมการทงั 2 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง อีกทงัแต่งตงันายอภิวฒัน ์เงิน
หมืน และนายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์แทนกรรมการทีลาออก     

และเสนอชือนางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ต่อคณะกรรมการบริษัท แทนนางสาวปิยวดี มาลีนนท ์ทีลาออกจากการเป็นกรรมการของ
บรษัิท    

2. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีความรบัผิดชอบ และต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท ซึงขอ้เสนอดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และไดร้บัอนมุติัจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง        
รอบครอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพือประโยชนส์งูสุดของบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับ
นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 

 
 

(นายชยัประนิน  วิสทุธิผล) 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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7 รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสียง 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริหารความเสียงของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี        
ดร.แคทลีน มาลีนนท ์เป็นประธานกรรมการบริหารความเสียง นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ และนายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์เป็นกรรมการบริหาร
ความเสียง มีอาํนาจหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงขององคก์ร กาํหนดกรอบการบริหารความเสียงขององคก์ร กาํกบัดแูลการ
ดาํเนินการตามขนัตอนการบริหารความเสียง ติดตามการปฏิบติัตามกลยุทธข์องหน่วยงานภายในองคก์ร ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษัทใน
เรืองเกียวกับการบริหารความเสียง และรบัทราบผลหรือความคืบหนา้ของการบริหารความเสียงขององคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ทีงาน
ตา่งๆ และหนา้ทีอืนตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

ในปี 2563 ทีผ่านมา การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 มีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศใหช้ะลอตวัซงึส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริหารความเสียงจึงไดเ้ฝ้าระวงัและติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด รวมถึงไดบ้ริหารจัดการความเสียงอย่างครอบคลุมในทุกมิติ 
เพือใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีวางไวภ้ายใตส้ถานการณด์งักล่าว ทาํใหบ้ริษัทสามารถ
ดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมนัคงและเติบโตอย่างต่อเนือง โดยในปี 2563 นีคณะกรรมการบรหิารความเสียงไดม้ีการประชมุ เพือพิจารณาเรืองทีสาํคญัสรุป
ไดด้งันี 

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสียง (Risk Management Policy) เพือใหม้นัใจว่านโยบายดงักล่าวยงัคงมีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีหน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนด    

2. ติดตามความคืบหนา้ของการประเมินปัจจยัความเสียงและการบรหิารความเสียงของกลุม่บรษัิท 

3. รบัทราบความเสียงระดบัองคก์รทีสาํคญัสาํหรบัปี 2563 และพิจารณาแนวทางในการบรหิารจดัการความเสียง  

4. รายงานคณะกรรมการบรษัิทเกียวกบัความเสียงและแนวทางในการบรหิารความเสียงทีสาํคญัอย่างสมาํเสมอ 

5. คณะกรรมการบรหิารความเสียงไดป้ระเมินการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทกุปี โดยไดม้ีการปฏิบติัหนา้ทีครบถว้น ตามทีระบุ
ไวใ้นนโยบายการบรหิารความเสียง  

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสียง มีความเห็นว่าในรอบปี 2563 กลุ่มบริษัทไดด้าํเนินการพฒันาการบริหารความเสียงองคก์รให้
ครอบคลุมความเสียงหลักทีสาํคัญทุกด้าน มีการติดตามความเสียงทีสาํคัญของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนือง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที
เปลียนแปลงไป และไดก้าํหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสียงใหม้ีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้โดย
สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี และระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

 
 
 
 
 

(ดร.แคทลีน  มาลีนนท)์ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 

 
 

รายงานคณะกรรมการบร ิหารความเสยีง 
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8 รายงานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
 
 

      
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตัง
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ เพือส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 
รวมทงัเพือสรา้งความมันใจและความน่าเชือถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
กาํกบัดแูลกิจการประกอบดว้ย นายชยัประนิน  วิสทุธิผล เป็นประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ นายสมศกัดิ พยบัเดชาชยั และนายฟิลิป โอลิเวอร ์
เพียซ เป็นกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการไดด้าํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มบริษัทมีหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี มุ่งมนัในการพฒันาการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีของกลุม่บรษัิทอย่างต่อเนือง โดยในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการเพือพิจารณาเรอืงทีสาํคญัตา่งๆ และ
รายงานผลการประชมุ พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณา โดยสรุปได ้ดงันี 

1. รายงานผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ซึงประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได ้91 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ทังนี บริษัทไดร้บัคะแนนในระดับ “ดีเลิศ 
(Excellent)” เช่นเดียวกบัปี 2562 และ 2561  

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2563 (Annual General Meeting 
Checklist) ซึงประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได ้100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ    
“ดีเยียม สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent and deserve as an example)” ทงันี บริษัทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเยียม สมควรเป็น
ตัวอย่าง (Excellent and deserve as an example)” ซึงสูงกว่าปี 2562 และปี 2561 ทีบริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเยียม 
(Excellent)”   

บริษัทเชือมนัว่า การกาํกับดูแลกิจการทีดีเป็นปัจจัยสาํคญัทีสนับสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยืน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการจึงมุ่งมนัทีจะกาํกบัดแูลใหก้ลุ่มบริษัทมีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดแูล
กิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดแูลสงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษัทอย่างเครง่ครดั รวมทงัส่งเสริมใหก้ลุ่ม
บริษัทมีหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ทีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัภาวะการเปลียนแปลงทีเกิดขึนเพือยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบติัดา้นการกาํกับ
ดแูลกิจการทีดีของกลุม่บรษัิทอย่างตอ่เนืองตอ่ไป 

 
 
 

(นายชยัประนิน  วิสทุธิผล) 
ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
 
 
 
 

 

รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ  
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9 คณะกรรมการบรษัิท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายแมทธิว กิจโอธาน  
 ประธานกรรมการบรษัิท 
 ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ดร .แคทลีน มาลีนนท  ์
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง และ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

นายชัยประนิน วิสุทธ ิผล 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ และ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

นายประเสร ิฐ ภัทรดลิก 
 กรรมการอิสระ และ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสมศักด  ิพยับเดชาชัย 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

หม่อมหลวงนลินี หัสดนิทร  
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

นายอภวิัฒน  ์เงินหมืน  
 กรรมการอิสระ 

นายกิจชาญพิชญ ์สุกังวานวิทย  ์
 กรรมการ 
 กรรมการบรหิารความเสียง และ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   

นายฟิลิป โอลิเวอร  ์เพยีซ  
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบรหิารความเสียง  
 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

นางอ ังคณีย  ์ฤกษศ์ิร ิสุข  
 กรรมการ และ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

คณะกรรมการบร ิษัท 



รายงานประจาํปี 2563 	
 

10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

      
 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ไดเ้ปลียนชือจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) เมือวนัที 30 เมษายน 
2552 โดยจดทะเบียนจัดตังบริษัทเมือวันที 2 กันยายน 2536 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,520.84 ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงิน 1,520.84 ลา้นบาท และมีทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 785.26 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์ริมแรกจัดตงั คือ การผลิต
ตลบัวีดีโอเทปทงัชนิดไม่บรรจ ุMagnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-Cassette ปัจจบุนักลุ่มบริษัทไดม้ีการปรบัเปลียน
รูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบนัเทิงสูธุ่รกิจไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี   

1. เป็นผู้ผลิตและจัดจาํหน่ายรายการโทรทศัน  ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ให ้บร ิการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเร ียนเอกชน  ภายใต้ช ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English 

(“WSE”)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 
3. ใหบ้ร ิการจาํหน่ายอาหารและเคร ืองดมื ภายใต้ช ือ  “Jeffer Steak & Seafood”    
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12 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 
 

วิสัยทศัน  ์(Vision)  
บริษัทจะเป็นผูน้าํในดา้น “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเนน้พฒันาผลิตภัณฑใ์หม้ีคุณภาพ มีรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่

เหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอ้มทังสรา้งความบันเทิง ทังนีเพือเป็นการเติมเต็มและเสริมสรา้ง Lifestyle ของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหม้ีความ
สมบรูณม์ากยิงขนึ 
 

พันธกิจ (Mission)  
เพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการบรหิารจดัการ บรษัิทมีพนัธกิจ สรุปไดด้งันี 

 การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรกิาร และความบนัเทิง เพือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 การใหค้วามสาํคัญในการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของบริษัท ให้มีความรู ้ทักษะ และศักยภาพเพือบริการทีดีเลิศและให้สามารถ
สรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑท์ีดีและมีคณุภาพยิงขนึใหก้บัองคก์ร 

 การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 การตระหนกัและใหค้วามสาํคญัตอ่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยการสนบัสนนุใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตทีดีขนึ 
 
คุณค่าหลัก (Core Value) 
โดยคณุคา่หลกัทีจะช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และพนัธกิจได ้แก่  

 Wow : เป็นการตระหนักและสรา้งความประทบัใจหรือกาํลงัใจใหก้ับตนเอง พนักงานในองคก์ร ผูบ้ริโภค และลูกคา้ อย่างสมาํเสมอ
ทกุๆวนั 

 Achieve : การดาํเนินธุรกิจเพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ภายใตวิ้ธีการทีถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามจรยิธรรมธุรกิจ 

 Value : มีทีมงานทีสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑท์ีมีคณุคา่ใหก้บัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค 

 Enlighten : เป็นการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอย่างตอ่เนือง ไม่หยดุยงั 
 

ทงันี บริษัทไดม้ีแนวทางหรือกลยุทธใ์นการดาํเนินการ ไดแ้ก่ การผลิตผลงานทีมีคณุภาพ มีรูปแบบทีโดดเด่นและมีความหลากหลายเพือ
ครอบคลมุถึงกลุ่มเปา้หมาย มีกลยทุธด์า้นการตลาดทียืดหยุ่นและสรา้งสรรค ์มีทีมงานและบคุลากรทีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดงักล่าว “โดยบริษัทไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจ ซึงเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละวิสยัทศันข์อง
บรษัิทขา้งตน้ โดยมีเปา้หมายทางการเงินและเปา้หมายการเติบโตของรายไดเ้ฉลยีไม่ตาํกว่าปีละ 10% ”     

1.1 วิสัยทศัน  ์วัตถุประสงค  ์และเป้าหมายของบร ิษัท   
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ปี เหตุการณ ์
ปี 2545 บรษัิทไดห้ยดุดาํเนินการผลิตตลบัวีดีโอสินคา้หลกั 
ปี 2550 บรษัิทไดย้กเลิกสว่นงานธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายภาพยนตรพ์รอ้มลิขสิทธิ 
ปี 2553 บรษัิทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์
ปี 2554 1. ทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครงัที 1/2554 ไดม้ีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิมในบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี จาํกัด 

(TSE) ซึงประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพือจาํหน่ายใหภ้าครฐัและเอกชนจาก 10% เป็น
ไม่เกิน 35% ของทนุจดทะเบียน TSE 

 2. ทีประชมุผูถื้อหุน้ของ TSE มีมติอนมุติัใหบ้รษัิทลงทนุใน TSE คิดเป็นสดัสว่น 25% ของทนุจดทะเบียน TSE 
 3. บริษัทชาํระค่าหุน้เพิมทุนใน TSE เพิม 117.5 ลา้นบาท รวมเป็น 149.5 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 10.9% 

ของทนุจดทะเบียนทีเรยีกชาํระแลว้ใน TSE 
ปี 2555 บรษัิทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัแสดงคอนเสิรต์และกิจกรรมตา่งๆ 
ปี 2556 1. บรษัิทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์
 2. เมือวันที 10 กันยายน 2556 นายประชา  มาลีนนท์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท โดย

บรษัิทไดแ้ตง่ตงันายแมทธิว  กิจโอธาน ใหด้าํรงตาํแหน่งแทน เมือวนัที 7 ตลุาคม 2556  
 3. บริษัทชาํระค่าหุน้เพิมทุนใน TSE เพิมอีก 104.7 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุน 341.2 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทถือหุน้

ครบ 25% ของทนุจดทะเบียนทีเรยีกชาํระแลว้ใน TSE 
ปี 2557 1. เมือวันที  30 เมษายน  2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle โดยการเข้าซือหุ้นทังหมดของบริษัท    

เอ็ฟฟิเชียนท ์อิงลิช เซอรวิ์สเซส จาํกดั (EES) ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษภายใตชื้อ “Wall Street English”  
 2. บริษัทไดเ้ขา้ซือหุน้ทีเสนอขายต่อประชาชนทัวไป (IPO) ของ TSE จาํนวนหุน้ 22 ลา้นหุน้ ทีราคา 3.90 บาทต่อหุน้ 

รวมเป็นเงิน 85.80 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทนุใน TSE 20% ของทนุจดทะเบียนทีเรยีกชาํระแลว้ใน TSE 
 3. เมือวนัที 4 ธันวาคม 2557 บรษัิทไดข้ยายธุรกิจ Lifestyle เพิมเติมในธุรกิจรา้นอาหารสเต๊กและอาหารทะเลภายใตชื้อ 

“Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขา้ซือหุน้ทังหมดของบริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกัด ผ่านบริษัท เวฟ ฟู้ด 
กรุป๊ จาํกดั ซงึเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท  

ปี 2558 เมือวนัที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดข้ยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นการ
สือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต้ชือ “Index” โดยการเข้าซือหุ้นจํานวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุน
ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูคา่แลว้ของบรษัิท อินเด็กซ ์ครเีอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2559 1. การเพิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป  
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดม้ีการจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทัวไป(General Mandate) จาํนวน    

ไม่เกิน 97.20 ลา้นหุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทกุรายตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย
มีราคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท 

 2. การจาํหน่ายหุน้ TSE บางสว่น 
เมือเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจ้าํหน่ายหุน้ TSE จาํนวน 181.50 ลา้นหุน้ คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที
ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ของ TSE และภายหลังจากการจาํหน่ายหุน้ของ TSE ดังกล่าวแลว้ ส่งผลให้
บรษัิทมีการถือหุน้ใน TSE คงเหลือ คิดเป็น 10% ของทนุจดทะเบียนทีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูคา่แลว้ของ TSE 

 3. การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจการศกึษา 
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพือเป็นการรองรบัการ
ขยายธุรกิจไปสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ม CLMV โดยการขายหุน้ทงัหมดทีบริษัทถืออยู่ใน EES คิดเป็น 100% ของ
หุน้สามญัและหุน้บรุิมสิทธิทีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ใหแ้ก่บรษัิท เวฟ เอ็ดดเูคชนั กรุป๊ จาํกดั (เดิมชือ บรษัิท 
ซีวีดี ออแกไนเซอร ์จาํกัด) (“ผูซื้อ”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้คิดเป็น 100% ของหุน้สามัญที
ออกจาํหน่ายและเรยีกชาํระแลว้) 
 

1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการและสาํคัญ 
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ปี เหตุการณ ์
ปี 2560 การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์

ในเดือนธนัวาคม 2560 บรษัิทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์โดยการขายหุน้
ทงัหมดทีบริษัทถืออยู่ในบริษัท เวฟ ทีวี จาํกดั คิดเป็น 100% ของหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ใหแ้ก่บริษัท 
เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั (“ผูซื้อ”) ซงึเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท โดยบรษัิทถือหุน้คิดเป็น 100% ของหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและ
เรยีกชาํระแลว้  

ปี 2561 1. การขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  
เมือวนัที 29 มีนาคม 2561 บริษัทไดข้ายหุน้สามญัเพิมทุนใหม่จาํนวน 46.75 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป 
จาํกดั 

 2. การจาํหน่ายหุน้ในบรษัิท อินเด็กซ ์ครเีอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 
เมือวนัที 24 ธันวาคม 2561 บริษัทไดเ้ขา้ลงนามสญัญาซือขายหุน้เพือจาํหน่ายไปซึงหุน้ไม่เกิน 86 ลา้นหุน้ คิดเป็น 
50% ของทุนชําระแล้วของบริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (Index) ให้กับกลุ่มครอบครัว    
กาญจนะโภคิน (กลุม่ผูซื้อ) ซงึเป็นกลุม่ผูถื้อหุน้เดิมใน Index  

ปี 2562 ในไตรมาสที 4 ของปี 2562 กลุม่บรษัิทไดม้ีการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบระบบแฟรนไชส ์ดงันี     
1. บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชนั กรุป๊ จาํกดั ซงึเป็นบรษัิทใหญ่ของบริษัท วอลลส์ตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั และเป็นผูถื้อ

ลิขสิทธิหลกั (Master Franchise) การเปิดสถาบนัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษภายใตชื้อ “Wall Street English” และ
สามารถใหส้ิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผูส้นใจทัวไปทังในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ โดยได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจํานวน  1 สาขา ในส่วนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีจงัหวดัขอนแก่น   

2. บรษัิท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ไดม้ีการเปิดใหบ้รกิารโดยแฟรนไชสซี์แลว้จาํนวน 1 สาขา ทีจงัหวดัชมุพร   
ปี 2563 การลงทนุในบรษัิท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั   

1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 3/2563 เมือวันที 24 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทเขา้ร่วมลงทุนใน
บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั (“เมกะวตัต”์) ซงึประกอบธุรกิจดา้นพลงังานทงัในประเทศและตา่งประเทศ เป็นจาํนวน
เงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 28.36 % ของทนุจดทะเบียนของเมกะวตัตจ์าํนวน 1,763 ลา้นบาท   

2. ณ วนัที 5 พฤศจิกายน 2563 บรษัิทฯ ไดช้าํระคา่หุน้ของเมกะวตัตร์วมทงัสิน 2.85 ลา้นหุน้ ทีมลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 285 ลา้นบาท คิดเป็น 29.20% ของหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ของเมกะ
วตัตจ์าํนวน 976 ลา้นบาท   

 การเพิมทนุเพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering)   
ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทไดม้ีการจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม
ต่อ 1.5 หุน้สามัญเพิมทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.70 บาท และจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของ
บริษัท ครงัที 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททีได้
จองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัท (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที
ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท   
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บรษัิท ไดแ้บง่กลุม่ธุรกิจ โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม ดงันี 

 
 

โครงสร ้างการถอืห ุน้กลุ่มบร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จาํกัด (มหาชน) 

1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบร ิษัทและบร ิษัทย่อยทดีาํเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  

บมจ. ไทย โซล่าร  ์เอ ็นเนอรย์  ี    6% 

บร ิษัทย่อย/ 
บร ิษัททมีีอาํนาจควบคุม 

บร ิษัทร ่วม 

บจ. เวฟ  ฟู้ด กรุ ๊ป                100% 

บจ. เวฟ  พคิเจอรส์              100% 

บจ. เวฟ  ทวีี                       100% 

บจ. เจฟเฟอร  ์เรสโตรองต  ์     100% 

บจ. เวฟ  เอ ็ดดูเคชนั กรุ ๊ป      100% 

บจ. วอลลส์ตร ีท  อิงลิช (ประเทศไทย) 100% 

 

 

บรษัิทย่อย 

บรษัิทรว่ม 

บจ. เดอะ เมกะวัตต  ์              29% 
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โดยสรุปรายละเอยีดการประกอบธุรกิจของแต่ละบรษิัท  ดงันี      
 
(1) บรษัิท และบรษัิทย่อย ประกอบดว้ย :  

ชือบร ิษัท ประเภทกิจการ  สัดส่วนการถอืห ุน้  
ของบร ิษัทฯ  และ 

ผู้ถอืห ุน้รายย่อย (ถ้ามี) 
(ณ วนัท  ี31 ธ ันวาคม 2563) 

บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิและจัดจําหน่ายละครไทยของ
สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3    

2. ถือหุน้ในบรษัิทอืน  

 

บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท 
1. บรษัิท เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นทางธุรกิจ เพือ

ความชดัเจนและคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ 
100% 

2. บรษัิท เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั 
 

บรษัิทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจโดยการ
เปลียนชือบริษัทจากบรษัิท เวฟ ทีวี แอนด ์มฟูวี สตดิูโอส ์
จาํกดั เพือความชดัเจนและคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ  

100% 

3. บรษัิท เวฟ เอ็ดดเูคชนั กรุป๊ จาํกดั 
 

 เป็นผู้ถือลิขสิทธิหลัก (Master Franchise) การเปิด
สถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใตชื้อ “Wall 
Street English” และสามารถใหส้ิทธิดังกล่าวต่อนัก
ล งทุ น แ ล ะ ผู้ ส น ใจ ทั ว ไป ทั ง ใน ป ระ เท ศ ไท ย 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได ้

 บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจโดย
การเปลียนชือบริษัทจากบริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร ์
จาํกัด เพือความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหาร
จดัการ  

100% 

บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท  เวฟ  พคิเจอรส์ จาํกัด 
1. บรษัิท เวฟ ทีวี จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการทางโทรทศัน ์ 

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน ์ 

100% 

บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท  เวฟ  ฟู้ด กรุ ๊ป จาํกัด 
1. บรษัิท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั  จดัซือ จดัหาวตัถุดิบ รวมทงัอปุกรณท์ีใชใ้นการผลิต 

เพือธุรกิจอาหารและเครอืงดืม 

 ประกอบกิจการรา้นอาหาร จําหน่ายอาหารและ
เครอืงดืม  

100% 

บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท  เวฟ  เอ ็ดดูเคช ัน  กรุ ๊ป จาํกัด 
1. บรษัิท วอลลส์ตรที อิงลิช (ประเทศ

ไทย) จาํกดั  
โรงเรยีนเอกชน สถาบนัสอนภาษา รบัทาํการฝึกสอนและ
อบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ   
 

100% 
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(2) บรษัิทรว่ม ประกอบดว้ย : 
ชือบร ิษัท ประเภทกิจการ  สัดส่วนการถอืห ุน้  

ของบร ิษัทฯ  และ 
ผู้ถอืห ุน้รายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วนัท  ี31 ธ ันวาคม 2563) 
บร ิษัทร ่วมทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท 
1. บริษัท ไทย โซล่าร  ์เอ็นเนอรย์ี จํากัด 

(มหาชน) 
ประกอบกิจการดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือจาํหน่ายใหภ้าครฐัและเอกชน 

6% 
(อีก 37% ถือโดยบจ. พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์
ยี, 9% ถือโดยบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจี
เนียรงิ แอนด ์คอนสตรคัชนั และอีก 
48% ถือโดยรายย่อยอืนๆ)  

2. บรษัิท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ประกอบกิจการดา้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานความรอ้น  

29% 
(อีก 41% ถือโดยบมจ. มิลลค์อน สตีล, 
10% ถือโดยบมจ. บี จิสติกส ์และอีก 
20% ถือโดยรายย่อยอืนๆ)  
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โครงสร ้างรายไดร้วมของทงักลุ่มบร ิษัทในระยะ 3 ปีทผี่านมา   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภัณฑ /์บร ิการ  ดาํเนินการโดย 
%การถอืห ุน้
ของ WAVE

หร ือบร ิษัทย่อย 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 
รายได  ้ % รายได  ้ % รายได  ้ % 

รายได้รวม         
1. ธุรกิจภตัตาคาร JEFFER 100 594 52 511 46 246 34 
2. ธุรกิจใหบ้รกิารสอนภาษาองักฤษ WSE  100 529 47 545 50 435 61 
3. ธุรกิจบนัเทิง WAVE,  

WAVE TV 
 

100 
0.4 0 31 3 20 3 

4. รายไดอ้ืน All Companies  10 1 15 1 12 2 
รวมรายได  ้ 1,133 100 1,102 100 713 100 

อัตราการเตบิโต  (53%)  (3%)  (35%) 
 
การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภัณฑ  ์

2.1 ธุรกิจร ับจ้างผลติรายการทางโทรทศัน  ์     
ดาํเนินงานภายใต ้บจ.เวฟ ทีวี (“บรษัิทฯ”) 

ธุรกิจร ับจ้างผลิตละครโทรทศัน  ์
บรษัิทฯ รบัจา้งผลิตละครโทรทศันแ์ละสง่มอบในปี 2563 อยู่ 1 คือ เรอืง “ความทรงจาํสีจาง”  

 

ชือรายการ  “ความทรงจาํสจีาง” 

 

วันทอีอกอากาศ  ทกุวนัพธุ – พฤหสับดี  
เวลาออกอากาศ  20.15 - 22.30 น.  
สถานีโทรทศัน  ์    สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสี ช่อง 3 
เร ิมออกอากาศ 17 กนัยายน 2563 
ผู้ชมเป้าหมาย ครอบครวัทวัไป ทกุเพศทกุวยั 
นิยามรายการ:  
ความทรงจาํสีจาง เป็นเรืองราวความรกัระหว่างพีชายกับน้องสาวทีสุดแสนจะ   
โรแมนติก ทีมีจุดเริมตน้มาจากครอบครวัสามครอบครวัทีอยู่ห่างไกลกันคนละมุม
เมือง ไม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน และมีฐานะทางสงัคมทีแตกต่างกนั แต่เมือฟ้ากาํหนดให้
พวกเขาเกิดมาคูก่นั เรอืงราวสบัสนอลหม่านมากมายจงึบงัเกิดขนึตามมา...  

 

การตลาดและภาวะการแข ่งข ัน   
 กลยุทธก์ารแข ่งข ัน  

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ดาํเนินธุรกิจการบนัเทิง เพือผลิตละครโทรทศันท์ีมีคณุภาพใหก้บัสถานีโทรทศันช่์องต่างๆ 
อย่างไรก็ตามกลุม่ลกูคา้ของบรษัิทฯ ก็คือ ผูช้มรายการ ดงันนับรษัิทฯ จะตอ้งแข่งขนัดา้นคณุภาพของรายการกบัผูจ้ดัรายอืนๆ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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 กลุ่มผู้ชมรายการเป้าหมาย 
บริษัทฯ มุ่งเนน้การผลิตละครโทรทศันท์ีใหผู้ค้นทกุกลุม่ทกุสาขาอาชีพสามารถชมได ้และไดร้บัสาระและความบนัเทิง โดยกลุ่มผูช้มหลกั

จะเป็นตามลกัษณะเฉพาะของแตล่ะประเภทละครโทรทศัน ์กลา่วคือ  

รายการ  กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

“ความทรงจาํสีจาง” สาํหรบัครอบครวั ทกุเพศ ทกุวยั 

 การจาํหน่าย และช่องทางการจัดจาํหน่าย 
ธุรกิจนีเป็นธุรกิจรบัจา้งผลิตละครโทรทศัน ์ซงึจะตอ้งมีการนาํเสนอรูปแบบละครทีจะสรา้งแก่ทางสถานีและเมือไดร้บัอนมุติัใหด้าํเนินการ

สรา้งไดแ้ลว้ก็จะมีการทาํสัญญาว่าจา้งกับทางสถานีเป็นรายเรืองและไดก้าํหนดใหส้่งมอบมว้นเทปทีเสร็จสมบูรณ์แลว้แก่สถานีเพือรอการ
ออกอากาศตอ่ไป 

 สภาพการแข ่งข ัน  
สภาพการแข่งขนัดา้นการผลิตรายการทางโทรทศัน ์โดยเฉพาะละครโทรทศันใ์นปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมากขึน ทงัผูจ้ดัละครโทรทศัน์

และรายการโทรทศันท์ีมีจาํนวนเพิมมากขึน เนืองจากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
โทรทัศน์มีความจาํเป็นอย่างยิงทีต้องปรบัปรุงคุณภาพอย่างสมาํเสมอ รวมทังการปรบัเปลียนเพือเพิมความสามารถในการแข่งขันของ
สถานีโทรทศันเ์องดว้ย โดยทีผ่านมาสถานีโทรทศันแ์ต่ละแห่งมีการปรบัเปลียนรูปแบบการนาํเสนอ และมีการเพิมรายการโทรทศันใ์หม่หลาย
รายการเพือเพิมกระแสความนิยมของผูช้มโทรทัศน ์อย่างไรก็ดีจากขอ้มูลในอดีตทีผ่านมา พบว่า สือโทรทัศนย์ังคงเป็นสือทีมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดสงูสดุเสมอมา เนืองจากเป็นสือทีสามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดจ้าํนวนมากและนาํเสนอไดท้งัภาพและเสียงพรอ้มกนั 

 การจัดหาผลิตภัณฑห์ร ือบร ิการ  
บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละครโทรทศันท์ีมีคณุภาพ โดยจะเป็นละครแนวใดขึนอยู่กบัสภาวะตลาด บทภาพยนตรแ์ละการพิจารณา

ของสถานีโทรทศันผ์ูว้่าจา้ง ซึงจะมีการทาํสญัญาว่าจา้งผลิตละครโทรทศันเ์ป็นรายเรือง เมือผลิตเสร็จก็จะส่งมอบทางสถานีเพือออกอากาศ
ตอ่ไป  

ขนัตอนการผลิตละครโทรทศัน ์เริมตงัแต่ ขนัตอนเตรียมการผลิต (Pre-production) ขนัตอนการถ่ายทาํ / บนัทึกเทป (Production) และ
ขนัตอนภายหลงัการถ่ายทาํ (Post-production) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะขนัตอน ดงันี 

1. ข ันตอนเตร ียมการผลิต (Pre-production)   
ขนัตอนการผลิตละครในแต่ละเรือง เริมตน้จากฝ่ายผลิตทาํการจดัหาบทประพนัธ ์จากสาํนักพิมพต์่างๆ มาจัดทาํเป็นเรืองย่อเพือ

นาํเสนอใหก้บัทางสถานีเพือพิจารณา หรืออาจเป็นการคิดโครงเรืองขึนมาเองจากการระดมความคิดของสมาชิก ซึงไดจ้ากการชมภาพยนตร ์ซีรีย์
ต่างประเทศ หรือจากการฟังเพลง เป็นตน้ และจะนาํขอ้มูลต่างๆ เหล่านนัมาประมวลผลสรา้งสรรคอ์อกมาใหเ้ป็นโครงเรือง (Plot) เพือมาเป็นอีก
ทางเลือกหนึงในการนาํเสนอละครใหก้ับทางสถานีก็เป็นได ้และภายหลงัจากทีสถานีไดอ้นุมติัใหจ้ัดทาํละครเรืองดงักล่าวแลว้ ทางฝ่ายผลิตก็จะ
ดาํเนินการจัดหาทีมผลิตละคร อันประกอบไปดว้ย คนเขียนบท ผูก้าํกับ โปรดิวเซอร ์ธุรกิจกองถ่าย ประสานงาน ฝ่ายจัดหาสถานที ศิลปกรรม    
ฝ่ายดแูลเสือผา้ และอืนๆ หลงัจากนนัก็เป็นการกาํหนดตารางการดาํเนินงานถ่ายทาํละครเพือจะไดว้างแผนและวางตวันกัแสดงในลาํดบัตอ่ไป  

2. ข ันตอนการถ่ายทาํ / บันทกึเทป (Production) 
การถ่ายทาํละครแต่ละครเรอืง จะวางแผนการถ่ายทาํโดยประมาณ 8 เดือน (ทงันีเวลาการทาํงานอาจจะมากกว่าทีกาํหนดไว ้เพราะ

อาจมีผลกระทบจากปัจจยัดา้นอืนๆ) ลกัษณะการทาํงานจะถ่ายทาํทุกอาทิตย ์ตามคิวทีไดก้าํหนดโดยจะแบ่งเป็น (วนัจนัทร ์วนัองัคาร และวนัพธุ) 
หรอื (วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์วนัเสาร ์และวนัอาทิตย)์ สาํหรบัการเลือกคิวถ่ายทาํจะขนึอยู่กบัคิวของนกัแสดงและทีมงานทีมีความเหมาะสมเป็นหลกั   

3. ขนัตอนภายหลังการถ่ายทาํ (Post-production) 
กระบวนการภายหลงัการถ่ายทาํละคร (Post-production) เป็นกระบวนการตดัต่อเทปทีไดบ้ันทึกการถ่ายทาํ รวมถึงการคดัเลือก

ภาพ การเพิมเสียง หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึงบริษัทฯ จะมีทีมงานในการตรวจสอบคุณภาพอีกครงั ก่อนส่งเทปละครใหท้างสถานีเพือตรวจสอบ
ความเหมาะสมตอ่การออกอากาศ (สาํหรบัวนัทีออกอากาศทางสถานีจะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบก่อนลว่งหนา้เพือจะไดม้ีเวลาในการสง่เทป) หากมีเนือ
ละครส่วนไหนทีไม่เหมาะสมต่อการออกอากาศ ทางสถานีสามารถส่งกลบัใหท้างบริษัทฯ ดาํเนินการแกไ้ขได ้ซึงทีผ่านมาบริษัทฯ ยงัไม่พบปัญหา
ดงักล่าวเนืองจากบรษัิทฯ มีนโยบายไม่ผลิตละครทีเขา้ข่ายตอ้งหา้ม ทงันีการทาํงานจะเสรจ็สินก็ต่อเมือทางบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งเทปทีสมบูรณท์ีพรอ้ม
ใหท้างสถานีนาํไปออกอากาศทางโทรทศันต์อ่ไป  
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2.2 ธุรกิจให ้บร ิการ ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเร ียน เอกชน  ภายใต้ช ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English 
(“WSE”)   

ดาํเนินงานภายใต ้บรษัิท วอลลส์ตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบร ิการ  
บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกัด ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทผูด้าํเนินกิจการและใหบ้ริการดา้นการสอนภาษาอังกฤษและเป็น

สถาบันทีใหบ้ริการสาํหรบัผูใ้หญ่ (Adult Learner) ภายใตชื้อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ซึงผลิตภัณฑแ์ละรูปแบบการใหบ้ริการ
ดงักล่าวเป็นการดาํเนินการภายใตล้ิขสิทธิของบริษัท WSE Hong Kong Limited นอกจากนีบริษัทฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีท ยังเป็น
ผูป้ระกอบการทีไดร้บัใบอนญุาตใหจ้ดัตงัโรงเรยีนตามพระราชบญัญติัโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550  

ในระดับของสากลวอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษทีมีประสบการณ์มากกว่า 47 ปี และมีสาขา
มากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทวัโลก มีนักเรียนไม่ตาํกว่า 3 ลา้นคน สาํหรบัประเทศไทยบริษัทฯ ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชัน 
กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูป้ระกอบการทีไดร้บัลิขสิทธิเพือใหป้ระกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึงบริษัทฯ ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการในประเทศไทย
มากกว่า 17 ปี เริมตงัแต่ปี พ.ศ. 2546 มีนกัเรียนผ่านการเรียนแลว้ทงัสินกว่า 85,000 คน และจาํนวนนกัเรียนในปี พ.ศ. 2563 มีจาํนวนกว่า 7,500 
คน ปัจจุบนับริษัทฯ มีสาขาเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาํนวน 12 สาขา เพือรองรบัการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทวัทงักรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และจาํนวน 2 สาขาในส่วนภูมิภาค ในภาคเหนือทีจงัหวดัเชียงใหม่ คือ สาขาเซ็นทรลั เฟสติวลั เชียงใหม่ และในส่วนภาคตะวันออกที
จังหวัดระยอง คือ สาขาแพชชนั ชอ้ปปิง เดสติเนชนั ระยอง ทาํใหบ้รษัิทฯ มีจาํนวนสาขารวมทงัสิน 14 สาขา  

อนึง ในช่วงตน้ปี 2563 บริษัทฯ ไดม้ีการขยายสาขาเพิมอีก 2 สาขา โดยสาขาแรก คือ สาขาสีลม และสาขา 2 ทีภาคตะวนัออกจังหวัด
ระยอง คือ สาขาแพชชัน ชอ้ปปิง เดสติเนชัน ระยอง ขณะเดียวกันไดม้ีการปิดสาขาขนาดเล็กลงในช่วงปลายปี 2563 จาํนวน 2 สาขา คือ สาขา
เมญ่า ทีจงัหวดัเชียงใหม่ และสาขาอิสเทอรน์ซีบอรด์ ทีจังหวัดระยอง เพือการบริหารจัดการใหส้อดคลอ้งกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ทีเกิดขนึในปี 2563    
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นอกจากนโยบายการขยายสาขาของบริษัทฯ แลว้ ในปี 2563 บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชนั กรุ๊ป จาํกดั ซึงเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และเป็น
ผูป้ระกอบการทีไดร้บัลิขสิทธิประเภท Master Franchise Agreement สามารถดาํเนินกิจการใหบ้ริการดา้นการสอนภาษาอังกฤษ ภายใตชื้อว่า 
วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ทงัในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเปิด
ให้บริการเอง และ/หรือผ่านบริษัทย่อย หรือบริษัททีเกียวขอ้ง รวมทังได้รบัลิขสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอืน (Sub-Franchisee) 
สามารถเปิดดาํเนินกิจการสอนภาษาองักฤษภายใตชื้อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ผ่านรูปแบบระบบแฟรนไชสไ์ด ้นโยบายการ
ขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชสนี์เพือเพิมฐานการใหบ้ริการและการเปิดธุรกิจเขา้สู่ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยใหม้ากยิงขึน โดยใน       
ปี 2562 ไดม้ีการเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซี์แลว้ จาํนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีจงัหวดัขอนแก่น ทาํใหบ้รษัิทฯ มีจาํนวนสาขา
ทงัทีดาํเนินการเองและผ่านระบบแฟรนไชส ์รวมทงัสิน 15 สาขา  

หลกัสตูรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นหลกัสตูรมาตรฐานทีใชเ้หมือนกนัในทุกประเทศทวัโลก โดยหลกัสตูรดงักล่าวไดร้บั
การออกแบบใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนทีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทีสองหรือเป็นภาษาต่างชาติ โดยเนือหาหลกัสูตรจะแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ มี
จาํนวนทงัหมด 20 ระดบั ทงันี เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาไปตามพืนฐานความรูข้องผูเ้รียนแตล่ะคน ลกัษณะของระบบการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีความเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ วิธีการเรียนเป็นแบบผสมผสาน (Blended Method) ทาํใหผู้เ้รียนสามารถ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นธรรมชาติ อีกทงัยงัทาํใหผู้เ้รยีนสามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ย่างมนัใจ  

สาํหรบัระบบการเรียน เจา้ของลิขสิทธิไดม้ีการพฒันาระบบการเรียนอย่างต่อเนือง โดยไดม้ีการลงทนุดา้นเทคโนโลยี เพือพฒันาระบบการ
เรียนออนไลนใ์หเ้ป็นระบบทีทันสมัยมากยิงขึน พรอ้มทังพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความน่าสนใจ เพือตอบโจทยใ์หก้ับผูเ้รียนมากยิงขึนดว้ย และใน          
ปี 2563 ไดม้ีการพฒันาระบบเทคโนโลยีประเภทการเรียนดว้ยระบบออนไลนแ์บบครบวงจร ซงึทาํใหส้ามารถรองรบัและตอบโจทยก์บัสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ทีเกิดขนึในปี 2563 ไดอ้ย่างสมัฤทธิผล และเพือตอบสนองต่อกลุ่มลกูคา้ทีตอ้งการการดแูลเป็นพิเศษ ทางบริษัทฯ 
จงึจดัใหม้ีหลกัสตูรพิเศษ (VIP Course) สาํหรบักลุม่ลกูคา้ทีตอ้งการเรยีนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิโดยเรว็ทีสดุ โดยผ่านกระบวนการเรียนแบบ
หนงึตอ่หนงึกบัอาจารยช์าวตา่งชาติ ทงันีเพือใหก้ารพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็ตามทีลกูคา้ตอ้งการ  

นอกจากหลักสูตรหลักทีกล่าวมาขา้งตน้ บริษัทฯ ไดม้ีการพัฒนาหลักสูตรเพือการเตรียมตัวสอบ IELTS Course ซึงเป็นการสอบระดับ
สากลทีผลได้รับการยอมรบัจากองค์กรต่างๆ ทัวโลกเพือใช้ยืนผลในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือการยืนขอวีซ่าเพือเดินทางไป        
สหราชอาณาจักร และประเทศในเครือจักรภพองักฤษ รวมถึงการทาํงานในบริษัทชันนาํ โดยทีหลักสูตรดงักล่าวไดร้บัการออกแบบและสอนโดย
อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทางดา้นการสอบโดยเฉพาะ ซึงการเรียนการสอนใชร้ะบบผสมผสาน (Blended Method) รวมทังมีการจาํลองการสอบจริง 
(Mock Test) เพือใหน้ักเรียนไดท้ราบถึงพัฒนาการ รวมทังทราบถึงทักษะทีตอ้งฝึกฝนมากขึนก่อนการสอบจริง และเรายังมีกิจกรรมเสริมอืนๆ 
เพือใหผู้เ้รยีนพรอ้มและมนัใจในการสอบ เช่น การเขียนเรยีงความ (Essay Marking Service) และการเขา้รว่มกิจกรรม English Corner  

เพือยืนยนัในมาตรฐานการศกึษาทีอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ บรษัิท ฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรทีอิงลิชไดเ้ขา้
สูก่ารรบัรองในดา้นการประกนัคณุภาพในโครงการประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีนนอกระบบของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการตงัแต่ปี 2556 โดยสาขาแรกทีเขา้ผ่านการตรวจและรบัรองการประกันคุณภาพในระดบัดีมาก คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลล์
สตรีทอิงลิช สาขาแฟชัน ไอสแ์ลนด ์โดยไดร้บัการตรวจและรบัรองในปี 2556 สาขาต่อมา คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช สาขาเมกา      
บางนา ซึงผ่านการตรวจและรบัรองการประกันคุณภาพในระดับดีมากเช่นเดียวกัน ทังนี โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีความมุ่งมันทีจะ
ดาํเนินการให้ทุกสาขาทีมีอยู่เข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพ และผ่านการรบัรองตามนโยบายและข้อกาํหนดของกฎหมายทีควบคุมโดย
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป เพือใหน้กัเรียนและผูบ้ริโภคมีความมนัใจว่า โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีมาตรฐานทงัในดา้นของสินคา้และ
การใหบ้รกิารในระดบัดีมาก  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข ่งข ัน  

ภาพรวมของตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง เนืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที
จาํเป็นตอ้งนาํไปใชใ้นการติดต่อสือสารและเชือมโยงกนัทวัโลก และโดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการรวมตวักนัเป็นหนงึเดียวภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทาํใหต้ลาดมีการตืนตวัในการพฒันาภาษาองักฤษอย่างกวา้งขวาง  

โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชซึงไดเ้ปิดดาํเนินการมากกว่า 17 ปี และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนือง ประกอบกับหลักสูตรของ
โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นทีรูจ้กัและยอมรบักนัโดยทวัไปว่า มีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ อีกทงัยงัเป็นหลกัสตูรทีผ่าน
การรบัรองของ CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ์ประเทศอังกฤษ จึงส่งผลใหโ้รงเรียนสอน
ภาษาวอลลส์ตรทีอิงลิชมีศกัยภาพในการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี  
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 กลุ่มเป้าหมาย 
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ครอบคลมุกลุ่มนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาใน

ระดบัอดุมศกึษา วยัทาํงานและประชาชนทวัไปทีมีความสนใจในการพฒันาภาษาองักฤษ รวมถึงกลุ่มพ่อแม่ผูป้กครองทีใหค้วามสนใจในการสรา้ง
รากฐานทีดีดา้นภาษาองักฤษใหก้บัลกูหลาน เพือตอ่ยอดไปสูอ่นาคตไดอ้ย่างมนัใจ 

 กลยุทธใ์นการแขง่ข ัน 
ดว้ยความตอ้งการดา้นการเรียนและการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของคนไทยทีเพิมมากขึนในปัจจุบนั ทาํใหธุ้รกิจการใหบ้ริการ

สอนและอบรมดา้นวิชาภาษาองักฤษมีการแข่งขนัทีสูงขึน เกิดธุรกิจรายใหม่มากมาย ซึงธุรกิจใหม่เหล่านีสามารถแข่งขนักับธุรกิจรายเดิมไดง้่าย
ยิงขนึ อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดว้างเปา้หมายในการเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจโรงเรยีนเอกชนทีใหบ้รกิารสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ โดยการ
จดัหาบคุลากรทีมีประสบการณแ์ละมีความสามารถตรงตามคณุสมบติัมาตรฐานทีกาํหนดไว ้มีสถานทีตงัอยู่ในทาํเลทีดีและเหมาะสม นาํเสนอการ
เรียนภาษาองักฤษออนไลน ์เพือใหต้รงกบัพฤติกรรมทีเปลียนไปของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สรา้งทีมขายใหแ้ข็งแกรง่และมีคณุภาพ การจดัแคมเปญ
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มและสามารถปรบัเปลียนใหท้นัตอ่เหตกุารณอ์ย่างสมาํเสมอ นอกจากนี ไดก้าํหนดแนวทางในการ
ทาํการตลาดทีทนัสมยัและน่าสนใจยิงขึน เพือเป็นการประชาสมัพนัธแ์บรนดแ์ละภาพลกัษณข์ององคก์ร ส่งเสรมิการขายผ่านกลยทุธท์างการตลาด
ต่าง ๆ  พรอ้มทงัใหค้วามสาํคญักบักลุ่มลกูคา้เก่าอย่างต่อเนือง ดว้ยแเคมเปญทีตอบสนองทุกกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเพือเป็นการกระตุน้ยอดขายได้
อย่างมีประสิทธิผล  

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย     
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลียนไปสู่การดาํเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New 

Normal) บริษัทฯ จึงมีการปรบัตวัเพือใหส้ามารถรองรบัและเขา้ถึงการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ของทกุกลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้โดยนาํเสนอการเรียนแบบ
ออนไลน ์เพือเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียน และเพือใหก้ารเรียนสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนือง ทงันีโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชยงัเพิม
ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ โดยเป็นการขายผ่านทางโทรศพัท ์สาํหรบัลกูคา้ทีไม่สะดวกเดินทางมาทีสาขา และสาํหรบัลกูคา้ทีอยู่เขตตา่งจงัหวดั (ที
ไม่มีสาขาของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช) สามารถสมคัรเรยีนได ้เพือเป็นการขยายฐานลกูคา้และขยายการใหบ้ริการใหค้รอบคลมุทวัทงั
ประเทศ  

 แผนการตลาดโดยรวม 
สาํหรบัปี 2563 ทีผ่านมาโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ยงัคงมุ่งเนน้เรืองการใหบ้ริการและความสาํเร็จของนักเรียนเป็นหลกั ทุก

แคมเปญตลอดทงัปีจึงมุ่งเนน้ไปทีความสาํเร็จและการเติมเต็มความฝันใหก้ับนักเรียนเป็นสาํคญั ผ่านการสือสารทางการตลาดทีเนน้และยาํว่า
ภาษาองักฤษสามารถเปิดประตไูปสู่โอกาสทีดีมากกว่า เพิมทกัษะดา้นการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพือใหเ้กิดผลจริงตามเป้าหมายทีนกัเรียน 
แต่ละคนตงัเป้าหมายเอาไว ้บริษัทฯ ใชเ้ครืองมือทางการตลาดแบบผสมผสานทีออกแบบใหต้รงกบั 3 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึงมีเป้าหมายทีต่างกนั  
โดยกลุม่ลกูคา้เปา้หมายหลกัทงั 3 ไดแ้ก่  

1. นกัเรยีน นกัศกึษา  
2. กลุม่คนทาํงาน และ นกัธุรกิจ  
3. กลุม่พ่อแม่ผูป้กครอง  

ทงันี โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผ่านสือช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสือออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดีย 
เพือสรา้งการรบัรูแ้ละเพิมความสนใจของกลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่ม อีกทงัยงัจดัใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขึนอย่างต่อเนืองตลอดทงัปี ซึงไดร้บัการ
ตอบรบัทีดีจากลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงดดูความสนใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดดี้ วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
นัน เพือใหข้อ้มูลดา้นการบริการ การเรียนการสอน ดา้นระบบการเรียนทีมีประสิทธิภาพและไดร้บัการรบัรองจากหลายสถาบัน การยอมรบัจาก
นกัเรียนหลายประเทศทวัโลก และทีสาํคญัคือเพือเปิดโอกาสใหล้กูคา้เป้าหมายไดส้มัผสักบัประสบการณใ์นการเรียนกบัโรงเรียนสอนภาษาวอลล์
สตรทีอิงลิชไดก้่อนการเรยีนจริง สรา้งการรบัรูแ้ละเปิดโอกาสใหไ้ดท้ดลองเรยีนเสมือนจรงิ เพือใหน้กัเรียนเชือมนัในหลกัสตูร ตอ้งการเรยีน และสรา้ง
ยอดขายใหก้บับรษัิทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี  

การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบร ิการ   
หลกัสตูรการเรียนการสอนและรูปแบบการใหบ้ริการของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นการดาํเนินกิจการภายใตล้ิขสิทธิ ซงึเป็น

หลกัสตูรทีไดถ้กูพฒันาและกาํหนดโดยเจา้ของลิขสิทธิ โดยแตล่ะสาขาทีมีในปัจจบุนัสามารถรองรบัและใหบ้รกิารแก่นกัเรยีนไดถ้ึง 800 – 1,500 คน
ต่อสาขา สําหรับบุคลากรทีปฏิบัติหน้าทีทีเกียวกับกระบวนการการเรียนการสอนเป็นบุคลากรทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
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2.3 ธุรกิจใหบ้ร ิการจาํหน่ายอาหารและเคร ืองดมื ภายใต้ช ือร ้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” 
ดาํเนินงานภายใต ้บจ.เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์(“บรษัิทฯ”)     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะของผลิตภัณฑห์ร ือบร ิการ  

บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจภายใตเ้ครืองหมายบริการ “Jeffer” เป็นรา้นอาหารตะวนัตก ประเภทสเต๊กแอนดซี์ฟู้ดทีมี
ความหลากหลายของเมนใูหเ้ลือกสรร ในรูปแบบรา้น American inspire รสชาติถกูปากคนไทย ส่งต่อความสขุสนุกสนานดว้ยเมนูอาหาร อาทิเช่น 
สเต๊กเนือ หม ูไก่ ปลา ซีฟู้ด ซุป และสลดัต่างๆ ทีปรุงสดใหม่โดยเชฟทีผ่านการอบรมดา้นการปรุงอาหารมาเป็นอย่างดี Jeffer สรา้งความแตกต่าง
และจดุขายใหก้บับริษัทฯ โดยใหล้กูคา้สามารถเลือกจบัคู่เมนเูนือสเต๊กต่างๆ ไดเ้องทกุรายการขึนอยู่กบัความชอบ เสิรฟ์พรอ้มเครืองเคียงทีใหล้กูคา้
ไดเ้ลือกเองเพือเพิมความอร่อยใหก้ับเมนูสเต๊กของลูกคา้ เช่น เฟรนชฟ์รายส ์มนับด ขา้วผัด หรือจะเป็นสม้ตาํก็ทานคู่กับเมนูสเต๊กของเจฟเฟอร์
รสชาติเขา้กนัไดเ้ป็นอย่างดี 

เจฟเฟอร ์เป็นรา้นอาหารทีเนน้บรรยากาศภายในรา้นดสูบายๆ เพือใหล้กูคา้รูส้กึไดถ้ึงความเป็นกนัเอง และเหมาะกบัทกุโอกาสไม่วา่จะเป็น
การสังสรรค ์พบปะพูดคุยในกลุ่มเพือน หรือกลุ่มคนทาํงานทีมีเวลานอ้ย โดยเฉพาะช่วงพักกลางวนั ทีตอ้งการเวลาการรบัประทานในรา้นอย่าง
รวดเรว็ บรษัิทฯ ก็พรอ้มดว้ยการบรกิารทีรวดเรว็ของทางรา้น  

ปัจจุบนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เจฟเฟอรม์ีจาํนวนสาขาทงัหมด 47 สาขา กระจายอยู่ทวัประเทศ โดยแบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 17 สาขา 
และต่างจงัหวดั 30 สาขา ซงึกระจายอยู่ตามศนูยก์ารคา้ชนันาํ ทงัในกรุงเทพฯ และหวัเมืองหลกัในเขตตา่งจงัหวดั เนน้ตามแหลง่ธุรกิจ โรงเรยีน และ
ชมุชน เพือใหล้กูคา้ไดเ้ขา้ถึงรา้นอาหารเจฟเฟอรส์เต๊กไดส้ะดวกมากยิงขนึ  
 
การตลาดและภาวะการแข ่งข ัน  

 กลยุทธก์ารแขง่ขนั  
- การบร ิหารต้นท ุน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบ สรา้งอาํนาจการต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่าย ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถบริหาร
ตน้ทนุการจดัซือและตน้ทนุวตัถดิุบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มจดัเสิรฟ์ลกูคา้ 110,000 คน ตอ่ปี ไดอ้ย่างตอ่เนือง  
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24 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

- การสร ้างแบรนด  ์
ปัจจบุนัแบรนดเ์จฟเฟอรเ์ป็นทีรูจ้กัและนิยมอย่างกวา้งขวางทงัในกลุ่มวยัรุน่และวยัทาํงาน โดยบรษัิทฯ ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี 

ทงัในดา้นความเหมาะสมของราคา รสชาติอาหาร ความแตกต่างและความหลากหลายของอาหาร การตกแต่งรา้น และการใหบ้ริการ เป็นตน้ ซึง
เป็นบทพิสูจนถ์ึงความแข็งแกร่งและเป็นทีจดจาํในตราสญัลกัษณ ์“เจฟเฟอร”์ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ไดว้างแผนการตลาดทงัสือโฆษณาและ
การตลาดผ่านช่องทางอืน เช่น social media เพือใหแ้บรนดเ์ป็นทีรูจ้กัอย่างกวา้งขวางมากยิงขนึและเป็นการเพิมฐานลกูคา้ใหก้บับรษัิทฯ   

- การกาํหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาสินคา้โดยคาํนึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลัก เพือใหผู้บ้ริโภคทุกกลุ่ม ทุกวยั และทุกสาขาอาชีพไดม้ี

โอกาสทานสเต๊กทีมีคณุภาพ ในรา้นทีสะดวกสบาย ในราคาทีย่อมเยาว ์สมเหตสุมผล 
- การขยายสาขา 

ดว้ยภาวะวิกฤติจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ทีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม เกิดการชะลอตวัในการใชจ่้าย
และการลงทุน ผูบ้ริโภคเลือกทีจะใชเ้งินนอ้ยลง ดงันันการลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไม่น่าจะเป็นช่วงทีเหมาะสม บริษัทฯ จึงไดพ้ิจารณาหยุด
แผนการขยายสาขาไวก้่อน จนกว่าภาวะตลาดจะมีแนวทิศทางทีดีขึน และคุม้ค่ากบัการลงทนุต่อไป รวมถึงมีการลดจาํนวนสาขาทีไม่สรา้งผลกาํไร
ลงเพือเป็นการลดภาระคา่ใชจ่้ายในสถานการณปั์จจบุนั 

- การออกสินค้าเมนูใหม่และจดัโปรโมชัน 
ในปี 2563 รา้นเจฟเฟอรส์เต๊ก เนน้การจัดโปรโมชันเพือดึงดูดลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุด โดยเนน้โปรโมชันดา้นความคุม้ค่าใหก้ับลูกคา้ 

และเนน้สินคา้กลุ่มทีลกูคา้คนไทยสามารถทานไดบ้่อยๆ คือกลุ่มขา้ว พรอ้มกบัการจดัอาหารเป็น Set Menu เพือเพิมความหลากหลายใหก้บัลกูคา้
และเพิมโอกาสทางการขายของพนกังานในเวลาเดียวกนั 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ เจฟเฟอร ์มีความหลากหลาย โดยจะเนน้กลุ่มลูกคา้ทีมีรายไดร้ะดับกลาง ถึง สูง ไดแ้ก่ กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน

นักศึกษา จนถึงวัยทาํงาน ทีมีสไตลเ์ป็นของตัวเอง และชืนชอบการรบัประทานอาหารประเภทสเต็กใหค้วามสาํคัญกับความหลากหลายของ
เมนอูาหาร และความคุม้คา่กบัราคา 

ปัจจุบนัแบรนดเ์จฟเฟอรเ์ป็นทีรูจ้ักและนิยมอย่างกวา้งขวางสาํหรบักลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานตอนตน้ เนืองจากเมนูอาหารของเจฟเฟอร ์
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจดุ ทงัรสชาติอาหาร และความคุม้คา่ทีไดร้บั 

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ปัจจบุนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีจาํนวนสาขาที 47 สาขาทวัประเทศโดยกระจายอยู่ในหา้งสรรพสินคา้ชนันาํทวักรุงเทพฯ และ

หวัเมืองใหญ่ ตามต่างจงัหวดั รวมถึงแหล่งธุรกิจ ชุมชน และศนูยก์ารศึกษาต่างๆ และไดเ้พิมช่องทางการจาํหน่ายแบบ Delivery ผ่านทางผูจ้ดัส่ง
ตา่งๆ หลายราย เพือตอบความตอ้งการและกระแสความนิยมของกลุม่ลกูคา้ในปัจจบุนั  

 สภาพการแข ่งข ัน 
ดว้ยเป็นปีทีพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากขึน ทาํใหท้กุๆ องคก์รต่างตอ้งพากนัใชก้ลยทุธต์่างๆ ในการดงึดดูกลุ่ม

ลูกคา้มากยิงขึน รวมทังในธุรกิจอาหารดว้ยเช่นกัน ทาํใหเ้กิดภาวะการณ์แข่งขันทีสูงมากในปีนี โดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่ทีลงทุนเพือแย่งชิง
ลกูคา้ ทาํใหอ้งคก์รขนาดกลาง และขนาดเลก็ไดผ้ลกระทบไปในดา้นเดียวกนั 

ในปี 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-  ทาํใหห้ลายพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ไดร้บัการปรบัเปลียนโดยสมัครใจ รวมถึง
พฤติรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดว้ยเช่นกนั พฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นเรมินอ้ยลง ธุรกิจการจดัส่งอาหารถึงบา้นไดร้บัความนิยมมากยิงขึน 
พฤติกรรมการทาํอาหารทานเองทีบา้นเริมมีกระแสมากยิงขึน มีการตงักลุ่มออนไลนเ์รืองสตูรอาหารการการทาํอาหารอย่างแพรห่ลาย ทาํใหธุ้รกิจ
รา้นอาหารตอ้งทาํการปรบัตวัอย่างรุนแรงเพือดึงดดูความสนใจ และกระแสความชอบของผูบ้ริโภคใหม้ากยิงขึน มีการใชก้ลยุทธด์า้นราคาเขา้มา
แข่งขนัอย่างรุนแรง สรา้งความคุม้คา่ใหก้บัลกูคา้ อีกทงัปรบัรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หต้อบโจทยก์ลุม่ลกูคา้คนไทยมากยิงขนึ 

สาํหรบัปี 2564 ทีคนเริมเห็นความหวงัไดเ้ห็นทิศทางทีดีขึนของเศรษฐกิจโลก อนัมีเหตจุากวคัซีนทีจะไดร้บักนัโดยแพรห่ลายภายในปีนี ทาํ
ให้คนเริมลดความกลัว และกลา้ทีจะใชเ้งินได้มากยิงขึน แต่อย่างไรก็ตามสาํหรบัธุรกิจรา้นอาหารยังคงต้องปรบัตัวอีกมากพอสมควรเพราะ
ความหวงัเรอืงวคัซีน น่าจะเห็นผลจรงิๆในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2564 

ขอ้มลูจากศนูยวิ์จยักสิกรไทย ระบวุ่ามลูค่าตลาดธุรกิจรา้นอาหารในปี 2564 ไวว้่า “ในปี 2564 จะมีมูลค่ารวม 4.10 – 4.15 แสนล้านบาท 

กลับมาขยายตัวเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1.4 -2.6 โดยเป็นการขยายตัวบนความเปราะบาง ทําให้ผูป้ระกอบการต้องระมัดระวงัในการลงทุนและ
ดําเนินธุรกิจ” โดยเทรนดก์ารใชบ้รกิารรา้นอาหารทีน่าสนใจ ไดแ้ก่  
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25 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. ลกูคา้กลุ่มใหญ่จะเริมใขบ้ริการกบัรา้นคา้ขนาดเล็กมากยิงขึน อาหารกลุ่ม Street Food จะไดร้บัความนิยมเพิมขึน ดว้ยราคาทีเขา้ถึง
ง่าย รสชาติทีถกูปาก ประกอบกบันโยบายสนบัสนนุของภาครฐับาลทีช่วยเหลือกลุม่ธุรกิจรา้นอาหารขนาดย่อยอีกดว้ย 

2. ลกูคา้ใชบ้ริการ Delivery ยงัคงไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนือง และจะมีการแข่งขนัดา้นกลยุทธต์่างๆ โดยเฉพาะดา้นความคุม้ค่าของ
การใชจ่้ายของลกูคา้ 

3. การขยายสาขาจะตอ้งมีการปรบัรูปแบบของการขยายสาขาไป จากเดิมทีเป็นรูปแบบครบตาม Brand Identity จะปรบัใหเ้ป็นรูปแบบที
เล็กลง เงินลงทุนการเปิดรา้นลดลง รายการอาหารทีใหบ้ริการมีการปรบัรูปแบบเพือลดตน้ทุนและเพิมโอกาสในการขายไดม้ากยิงขึน และอีก
ช่องทางในการเพิมขยายสาขาทีสอดคลอ้งกับความตอ้งการบริการส่งถึงบา้นโดยไม่ตอ้งมีหนา้รา้นคือการเลือกขยายศูนยก์ารส่งในรูปแบบของ 
Cloud Kitchen ทีจะเพิมช่องทางการขาย และลดคา่ใชจ่้ายในการเปิดสาขา รวมถึงคา่ใชจ่้ายดา้นพนกังานดว้ยอีกทางหนงึ 

 
Reference : https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3175-restuarant-2021.aspx 
 

การจัดหาผลิตภัณฑห์ร ือบร ิการ    
ตังแต่ปี 2560 เป็นตน้มา รา้นเจฟเฟอร ์ใหค้วามสาํคัญกับการรกัษาลูกคา้เก่า โดยไดว้างแผนจัดทาํโปรแกรม Customer Relationship 

Management ในรูปแบบดิจิตลั เพือกระตุน้ใหล้กูคา้เก่า เพมิความถีในการเขา้ใชบ้รกิารใหบ้อ่ยขนึ และบอกตอ่เพือหาลกูคา้ใหม่ใหก้บัเจฟเฟอรด์ว้ย 
สาํหรบัการวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ ์บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธร์ะหว่างคู่คา้ โดยการทาํงานรว่มกนัในการพฒันา

สินคา้เมนูใหม่ๆ รวมถึงการวางแผนทงัในแง่ของตน้ทุน และการจดัการภายใน บริษัทฯ มีการวางแผนจดัหา Supplier 2-3 ราย สาํหรบัสินคา้แต่ละ
ประเภท เพือกระจายความเสียงทงัในแง่ของราคา วตัถุดิบทีอาจจะขาดแคลนในบางช่วง สินคา้บางรายการบริษัทฯ ใชน้โยบายการทาํสญัญาจอง
สินคา้ในปริมาณมาก เพือควบคมุตน้ทุนสินคา้และสามารถต่อรองเรอืงของราคาสินคา้ได ้โดยเฉพาะสินคา้นาํเขา้บางรายการซึงมีปัจจยัของค่าเงิน
เขา้มาเกียวขอ้ง 

บริษัทฯ มีขนัตอนการสงัสินคา้ ตรวจสอบ ควบคมุสินคา้และวตัถุดิบทุกขนัตอน โดยมีผูร้บัผิดชอบดูแลตามกระบวนการและขนัตอนของ
บรษัิทฯ เพอืใหม้นัใจวา่สินคา้ทกุชนิดทีบรษัิทฯ สงัเขา้มานนัถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการทงัปรมิาณและคณุภาพ   
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26 ปัจจยัความเสียง 

 

  
            

 

ในปี 2563 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การประกอบกิจการด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรม
ทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตชื้อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจใหบ้ริการจาํหน่ายอาหารและ
เครอืงดืม ภายใตชื้อรา้นอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” โดยมีปัจจยัความเสียงของบรษัิทในปี 2563 ทีผ่านมา สามารถสรุปไดด้งันี   

1. ความเสียงจากความมันคงทางการเงนิ  ความสามารถในการกู้ยืมเงนิ  และปฏิบัตติามเงอืนไขทกีาํหนดในสัญญากู้ยืมเงนิ   

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทวัไปแลว้ กลุ่มบริษัทอาจตอ้งการเงินทุนเพิมเติม เพือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ หรอืการเขา้ซือกิจการ
อืน สง่ผลใหก้ลุม่บริษัทตอ้งรกัษาสภาพคล่องและสาํรองวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินใหเ้พียงพอเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกทงัยงัตอ้งจดัหาแหล่ง
เงินทนุระยะยาวล่วงหนา้ เพือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท แมว้่ากลุ่มบริษัทยงัคงมีภาระหนีสินทงัระยะสนัและระยะยาว อย่างไรก็ตาม ดว้ยผล
การดาํเนินงานและการบรหิารจดัการทีดีทางดา้นการเงิน กลุม่บรษัิทสามารถปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในสญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา  

2. ความเสียงจากการแพร ่ระบาดของโรคตดิเช ือไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 เป็นโรคติดตอ่อนัตรายตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และได้
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัวราชอาณาจกัร ตังแต่วนัที 26 มีนาคม 2563 จนถึงวนัที 30 เมษายน 2563 และต่อมาไดม้ีประกาศ
ขยายระยะเวลาการบงัคบัใชแ้ละมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ ซงึส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจของกลุม่บรษัิท เพือช่วยลดผลกระทบจากสถานการณนี์ กลุ่ม
บรษัิทไดอ้อกมาตรการตา่งๆ อาทิเช่น  

สว่นสาํนกังานไดม้ีการสลบัใหพ้นกังานบางส่วนทาํงานทีบา้น เพือลดความแออดัในสาํนกังาน สาํหรบัพนกังานทีเขา้พืนทีสาํนกังานจะตอ้ง
สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

ส่วนธุรกิจใหบ้ริการจาํหน่ายอาหารและเครืองดืม ก็เนน้การขายแบบ food delivery มากยิงขึนในสาขาต่างๆ เมือลกูคา้เขา้มาในรา้นก็ตอ้ง
ตรวจวดัอณุหภมูิ เมือลกูคา้ทานอาหารเสรจ็ก็จะทาํความสะอาดโต๊ะและเกา้อีดว้ยแอลกอฮอลเ์ปรยท์นัที 

ส่วนธุรกิจใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ ก็ไดก้ารพฒันาระบบเทคโนโลยีประเภทการเรียนดว้ยระบบออนไลนแ์บบ
ครบวงจร ซึงทาํใหส้ามารถรองรบัและตอบโจทกก์ับสถานการณโ์ควิด 19 ทีเกิดขึนไดอ้ย่างสมัฤทธิผล และตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ทีตอ้งการการ
ดแูลเป็นพิเศษ 

ส่วนธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน ์ก็จะลดขนาดของกองถ่ายลง  มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเขา้และออกจากกอง    
ถ่ายทาํ   

3. ความเสียงจากการแข ่งข ันในธุรกิจ     

3.1 ธุรกิจใหบ้ร ิการจาํหน่ายอาหารและเคร ืองดมื   

ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดธุรกิจในปัจจุบันทีมีรายใหม่เขา้มาแข่งขันในตลาดมากยิงขึน ประกอบกับพฤติกรรมการ
รบัประทานอาหารของคนหลายกลุ่มเริมปรบัเปลียนไป ทาํใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งมีการปรบัตวัเพือใหท้นัต่อความเปลียนแปลงอย่างเขม้แข็ง โดยกลุ่ม
บริษัทจะไดเ้น้นเรืองการทาํการตลาดแบบ Viral Marketing มากยิงขึน และเนน้ทีการแข่งขันในตลาด Delivery ทีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและ
ตอ่เนืองมาในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมานี  

ในขณะทีพฤติกรรมการใชจ่้ายของคนเริมตอ้งมีการทบทวนมากยิงขึน ทาํใหบ้รษัิทขนาดใหญ่ จะใชก้ลยทุธใ์นการดงึดดูลกูคา้อย่างดเุดือด 
มีการใชส้ือ และการใหส้ว่นลดตา่งๆ มากยิงขนึ ทงันีดว้ยการเป็นบรษัิทขนาดใหญ่มีสาขาเยอะ ทาํใหม้ีอาํนาจการตอ่รองกบัคูค่า้ไดม้ากกวา่ จงึทาํให้
เกิดภาวการณแ์ข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูงมาก ประกอบกบับริษัทขนาดกลางก็ตอ้งอยูในภาวะการประหยดัค่าใชจ่้าย ทาํใหค้วามสามารถในการ
แข่งขนักบัรายใหญ่ยิงมีประสิทธิภาพนอ้ยลงไป รวมถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการแบบ Delivery ทีมากขึน ทาํใหบ้ริษัทขนาดกลางตอ้งตกเป็นรอง 2 
ดา้นคือ 1.) ดา้นการเอารดัเอาเปรียบจากผูส้่งเจา้ต่างๆ ทีใหบ้ริการส่ง Delivery ทีคิดค่าบริการส่งกับรา้นคา้ที 20% เป็นอตัราขนัตาํ และ 2.) การ
แข่งขันพืนทีสือบน Application ของแต่ละราย ทีมักถูกซือพืนทีโดยบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่เองก็มีความสามารถในการสรา้ง
บรกิารสง่ Delivery ของตวัเองไดอ้ีกทางหนงึดว้ย 

3. ปัจจัยความเสียง 
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อีกหนึงความเสียงของธุรกิจอาหารในระดบักลางในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนีคือ การตอ้งแบกรบัตน้ทุนค่าเช่าทีไม่มีการปรบัลด หรือปรบัลด
ในอตัราทีเปรยีบเทียบกบัยอดจาํหน่ายทีหายไปไม่ได ้ทาํใหบ้รษัิทตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ่้ายทีหนกัมาก และส่งผลใหเ้กิดภาวะขาดทนุเกิดขนึ ดงันนั
อีกหนงึทางออกคือการปรบัรูปแบบการขายใหส้อดคลอ้งกบัภาวะทีเกิดขึนในปัจจบุนั กลา่วคือแผนในการขยายสาขาต่อไปตอ้งปรบัใหเ้ป็นรูปแบบที
ไม่ตอ้งแบกรบัภาระค่าเช่าทีสูงมาก ตอ้งปรบัตวัจากการเปิดในศนูยก์ารคา้ต่างๆ ออกมาเป็นหอ้งแถว หรือบา้นทีมีพืนทีนงัในแหล่งชุมชน เพือลด
ตน้ทุน เขา้ถึงง่าย และสะดวกต่อการขาย Delivery อีกทางหนึงดว้ย รวมทงัเนน้การขยายสาขาในรูปแบบของ Franchise มากยิงขึน เพือเป็นการ
ขยายฐานลกูคา้โดยมีลกัษณะทีให ้Franchisee เป็นผูร้ว่มลงทนุ และทางกลุม่บรษัิทเป็นผูใ้หแ้นวทางและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจ เพือเพิมสว่น
แบง่ทางการตลาดใหม้ากยิงขนึ   

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงัคงตอ้งพฒันาเรืองรูปลกัษณข์องรา้นอย่างต่อเนือง ประกอบกบัการพฒันาคณุภาพของอาหารและการบริการ
ใหม้ีมาตรฐาน เป็นทียอมรบัและครองใจกลุ่มลกูคา้ทวัไปไดอ้ย่างต่อเนือง โดยเฉพาะคณุภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยงัคงเนน้และใหค้วามสาํคญั
เป็นอนัดบัตน้ๆ ทงัในดา้นของคณุภาพและดา้นของปรมิาณทีเหมาะสม คุม้คา่กบัราคา   

3.2 ธุรกิจใหบ้ร ิการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ  

การใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นธุรกิจทีมีการแข่งขันค่อนขา้งสูง เนืองจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มา
แข่งขนัไดค้่อนขา้งง่าย อย่างไรก็ตาม ดว้ยหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของ Wall Street International ทีไดร้บัการยอมรบัทวั
โลก ประกอบกบักลุ่มบรษัิทไดว้างเป้าหมายในการเป็นผูน้าํของธุรกิจโรงเรยีนเอกชน ใหบ้รกิารฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ โดยการ
จดัหาบคุลากรทีมีประสบการณแ์ละความสามารถตรงตามคณุสมบติัทีกาํหนด มีสถานทีตงัในทาํเลทีดีและเหมาะสม การสรา้งทีมขายใหแ้ข็งแกรง่
และมีคณุภาพ การจดัแคมเปญใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้และปรบัเปลียนใหท้นัต่อเหตกุารณอ์ย่างสมาํเสมอ นอกจากนียงัทาํการตลาดทีน่าสนใจ 
เพือเป็นการประชาสมัพนัธแ์บรนดส์ินคา้ และส่งเสริมการขายผ่านกลยทุธท์างการตลาด พรอ้มใหค้วามสาํคญักบักลุ่มลกูคา้เก่าอย่างต่อเนือง ดว้ย
เคมเปญทตีอบสนองตอ่กลุม่เปา้หมาย เพือเป็นการกระตุน้ยอดขายอีกดว้ย  

3.3 ธุรกิจการผลิตรายการโทรทศัน  ์          

เนืองจากกลุ่มบริษัทรบัจา้งผลิตละครใหก้บับริษัท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว ดงันนักลุ่มบริษัท จึงตอ้ง
พิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบในการสรรหาบทประพนัธท์ีดี มีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูช้ม นาํเสนอใหก้บัผูว้่าจา้งพิจารณา เพือให้
แน่ใจวา่บทประพนัธเ์รอืงนนั ๆ จะไดร้บัการพิจารณาอนมุติั    

ธุรกิจทางดา้นทีวีดิจิตอลทีมีการเติบโตอย่างรวดเรว็ มีสถานีโทรทศันเ์พิมมากขึน และแต่ละสถานีโทรทศันก์็มีความตอ้งการทีจะผลิตละคร
เพิมมากขึนดว้ย จึงเป็นเหตุใหบุ้คลากรดา้นการผลิตละครไม่เพียงพอต่อการทาํงาน ซึงทางกลุ่มบริษัทไดค้าํนึงถึงเรืองนี จึงพยายามปรบัเปลียน
วิธีการในการว่าจา้งบคุลากร จากเดิมทีส่วนใหญ่จะเป็นการว่าจา้งในรูปแบบ ฟรีแลนซ ์ใหม้าเป็นการว่าจา้งในรูปแบบรบัเงินค่าจา้งประจาํ โดยการ
ทาํสญัญาวา่จา้งแบบระยะยาว (Long Term Contract) เพือหลีกเลียงปัญหาในเรอืงการหยดุชะงกัในการดาํเนินงาน  

4. ความเสียงจากการจัดหาสถานทตีังในการประกอบธุรกิจตามทตี้องการ  

การจัดหาสถานทีตังทีดีตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานทีเช่าอืนๆ ทัวไป เพือประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถือเป็นปัจจัยหลักของ
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดงันันจึงอาจเกิดความเสียงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืนทีนันๆ ไดห้รือหากมีการ
เปลียนแปลงเงือนไขในสญัญาเช่า เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เนืองจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจทีหลากหลายเป็นทีรูจ้กัและนิยมอย่างกวา้งขวางสาํหรบักลุ่ม
วยัรุน่ วยัทาํงานตอนตน้ และผูบ้ริโภคทวัไป ซงึมีส่วนช่วยดงึดดูลกูคา้หรือผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการทีหา้งสรรพสินคา้หรือเจา้ของพืนทีเช่านนัๆ ได ้
รวมทงักลุ่มบริษัทยงัอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาเพิมขึนทกุปีบนพืนทีเช่าตามหา้งสรรพสินคา้ทวัไป ดงันนักลุ่มบริษัทจึงมีอาํนาจ
ต่อรองกบัหา้งสรรพสินคา้และ/หรือเจา้ของพืนทีในการจบัจองพืนทีทีมีทาํเลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอืน และยงัสามารถทาํสญัญาเช่าระยะ
ยาวไดใ้นราคาทีสมเหตสุมผลอีกดว้ย  
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5. ความเสียงด้านการขาดแคลนบุคลากร   

บคุลากรเป็นทรพัยากรทีสาํคญัในการสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างยงัยืนของกลุม่บรษัิท ดงันนัทีผ่านมากลุม่บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
บรหิารความเสียงในดา้นนีอย่างตอ่เนือง โดยสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีความรกัและความผกูผนักบัองคก์ร การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจมากยิงขึน มีการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานเป็น
ประจาํ นอกจากนีกลุ่มบรษัิทยงัใหค้วามสาํคญัตอ่การใหผ้ลตอบแทนทีเหมาะสม รวมทงัมีการใหส้วสัดิการดา้นต่างๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล การทาํ
ประกนัภยัหมู่ การจดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้  

6. ความเสียงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณร์ ้ายแรงซ ึงส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ 

รายได ้และผลกาํไรของกลุ่มบริษัท ลว้นตอ้งอาศยัภาคการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซงึอาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากปัจจยัภายนอกหลายๆ 
ปัจจัยทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เช่น นาํท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นตน้) เป็นตน้ และถึงแมว้่าปัจจยัความเสียงต่างๆ ดงักล่าวเป็นความเสียงทีผูป้ระกอบธุรกิจทุกๆ รายตอ้งเผชิญ แต่บริษัทก็ไดจ้ดัทาํ
มาตรการบริหารความเสียง เพือลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดและไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การทาํประกนัทรพัยส์ินทีครอบคลมุถึงภยัตา่งๆ เช่น อคัคีภยัและวาตภุยั เป็นตน้  

7. ความเสียงจากการไม่สามารถดาํเน ินธ ุรกิจได้อย่างตอ่เน ือง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขดัข ้อง 

กลุ่มบริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกิจ เพือการรองรบัระบบการทาํงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) และยัง
ครอบคลมุถึงหน่วยงานต่างๆ อีกดว้ย โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองและไม่หยุดชะงกั หากเกิดความไม่
แน่นอน หรอืภยัพิบติัตา่งๆ ทีอาจเกิดขนึ ทาํใหร้ะบบคอมพิวเตอรท์ีใชง้านลม่ไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างตอ่เนือง 

ดังนัน เพือเป็นการลดความเสียงและป้องกันผลกระทบจากความเสียหายทีอาจเกิดขึนต่อการดาํเนินธุรกิจ ในเบืองตน้กลุ่มบริษัทได้
กาํหนดใหม้ีการสาํรองขอ้มลูตา่งๆ เช่น ระบบบญัชี ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ เป็นตน้ โดยมีการบนัทกึและเก็บสาํรองขอ้มลูไวเ้พือใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอๆ 
พรอ้มจดัเก็บไวใ้นสถานทีทีจดัเตรยีมไว ้ 
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4.1 ข ้อมูลทวัไปของบร ิษัท 

(1) รายละเอ ียดบร ิษัท     
ชือบร ิษัท บร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชนั 15 เลขที 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธุรกิจหลกั 1. เป็นผูถื้อลิขสิทธิและจดัจาํหน่ายละครไทยของสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3   

2. ถือหุน้ในบรษัิทอืน 
เลขทะเบียนบรษัิท เลขที 0107536000978 (เดิม บมจ.171) 
โทรศพัท ์ (02) 665 – 6705 
โทรสาร (02) 665 – 6750 
โฮมเพจบรษัิท www.wave-groups.com 
ทนุจดทะเบียน 1,520.84 ลา้นบาท 
จาํนวนและชนิดของหุน้ หุน้สามญั จาํนวน 1,520.84 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทนุชาํระแลว้ 785.26 ลา้นบาท 
จาํนวนและชนิดของหุน้ หุน้สามญั จาํนวน 785.26 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
(2) รายละเอ ียดของนิตบิุคคลทบีร ิษัท และบร ิษัทย่อยของบร ิษัท  ถอืห ุน้ตังแตร่ ้อยละ 10 ข ึนไป  

ชือบร ิษัท ประเภทกิจการ  หุน้ทอีอกจาํหน่ายแล้ว 
  ชนิด จาํนวนหุน้ มูลค่าท  ี

ตราไวห้ ุน้ละ 
(บาท) 

1.บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท 
1. บรษัิท เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจ 

เพือความชดัเจนและคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ 
หุน้สามญั 1,000,000 100 

2. บรษัิท เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั 
 

บริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจ
โดยการเปลียนชือบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด ์
มูฟ วี  สตู ดิ โอส์ จํากัด  เพื อความชัดเจนและ
คลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ   

หุน้สามญั 500,000 10 

3. บริษัท เวฟ  เอ็ดดูเคชัน กรุ๊ป 
จาํกดั 
 

 เป็นผู้ถือลิขสิทธิหลัก (Master Franchisee) 
การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ภ า ย ใ ต้ ชื อ  “ Wall Street English”  แ ล ะ
สามารถให้สิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและ
ผูส้นใจทวัไปทงัในประเทศไทย ราชอาณาจกัร
กัมพู ชา  และสาธารณ รัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาวได ้ 

 บริษัทได้มีการปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นทาง
ธุรกิจโดยการเปลียนชือบริษัทจากบริษัท ซีวีดี 
ออแกไนเซอร  ์จํากัด เพือความชัดเจนและ
คลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ  

หุน้สามญั 100,000 10 

 

4. ข ้อมูลทวัไปและข ้อมลูสาํคัญอนื 
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ชือบร ิษัท ประเภทกิจการ  หุน้ทอีอกจาํหน่ายแล้ว 
  ชนิด จาํนวนหุน้ มูลค่าท  ี

ตราไวห้ ุน้ละ 
(บาท) 

2.บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท  เวฟ  พคิเจอรส์ จาํกดั 
1. บรษัิท เวฟ ทีวี จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการทางโทรทศัน ์ 

 ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน ์ 

หุน้สามญั 5,000,000 10 

3.บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท  เวฟ  ฟู้ด กรุ ๊ป จาํกัด 
1. บรษัิท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

จาํกดั 
 จัดซือ จัดหาวัตถุดิบ รวมทังอุปกรณ์ทีใชใ้น

การผลิต เพือธุรกิจอาหารและเครอืงดืม 

 ประกอบกิจการรา้นอาหาร จาํหน่ายอาหาร
และเครอืงดืม 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

10,049,000 
49,000 

10 
10 

4.บร ิษัทย่อยทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท  เวฟ  เอ ็ดดูเคช ัน  กรุ ๊ป จาํกัด 
1. บริษั ท  วอลล์สตรีท  อิ งลิ ช 

(ประเทศไทย) จาํกดั  
โรงเรียนเอกชน  สถาบันสอนภาษา รับทําการ
ฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ    

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

630,000 
1,026,600 

10 
10 

5.บร ิษัทร ่วมทถีอืห ุน้โดยบร ิษัท    
1. บรษัิท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ประกอบกิจการดา้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานความรอ้น  
หุน้สามญั 9,760,000 100 

 
หมายเหตุ   
1 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท

และบรษัิทย่อยทีดาํเนินงานอยู่ในปัจจบุนั  

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีสาํนักงานใหญ่ตังอยู่ที อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร ์เลขที 3199 ถนน    
พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์(02) 665 – 6705 โทรสาร (02) 665 – 6750 ยกเวน้ บรษัิทดงัตอ่ไปนี  

ชอื  บรษัิท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั 
สาํนกังานใหญ่ 52 อาคารธนิยะพลาซา่ ชนั 28 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์089 – 211-9473 

 
(3) รายละเอ ียดของบุคคลอ้างอ ิง   

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: (02) 009 - 9000 โทรสาร : (02) 009 - 9991 

ผูส้อบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั      
ชนั 15 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร ์เลขที 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์: (02) 344-1000 โทรสาร : (02) 286-5050 
ชือผูส้อบบญัชี นางสาวธิตินนัท ์แวน่แกว้ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 9432 และ/หรอื  

 นายไพบลู ตนักลู เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4298 และ/หรอื  
 นางสาวนนัทิกา ลิมวิรยิะเลิศ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 7358   

ทีปรกึษากฎหมาย บรษัิท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง จาํกดั   
93 ซอยจนัทน ์6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120    
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5.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีน  และทุนชาํระแล้วของบร ิษัท   

ทนุจดทะเบียน และทนุทีออกและชาํระแลว้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 
ทนุจดทะเบียน   : 1,520.84 ลา้นบาท   แบง่เป็นหุน้สามญั 1,520.84 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
ทนุทีออกและชาํระแลว้  :    785.26 ลา้นบาท   แบง่เป็นหุน้สามญั    785.26 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
ตลาดหลกัทรพัยท์ีจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 
5.2 ผู้ถอืห ุน้   

รายชือผูถื้อหุน้ทีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ครงัลา่สดุ วนัที 30 ธนัวาคม 2563) 
 

รายชือ  จาํนวนหุน้ ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทงัหมด 
1. กลุม่ครอบครวัมาลีนนท ์

1.1 นางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์
1.2 บรษัิท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 
1.3 นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์

225,216,924 
162,106,924 
58,250,000 
4,860,000 

28.68 
20.64 
7.42 
0.62 

2. นางสาวนนัทว์รนิทร ์ เตรยีมชาญชยั 93,500,000 11.91 
3. นายณฐัพล  จฬุางกรู 60,648,800 7.72 
4. บรษัิท เดอะมอลล ์กรุป๊ จาํกดั 46,750,000 5.95 
5. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 43,083,112 5.49 
6. นายสนัติ  เชาวนนัทกลุ 37,863,800 4.82 
7. นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 32,927,600 4.19 
8. นายวีระศกัดิ  บญุวรเมธี 19,265,400 2.45 
9. บรษัิท นิมิตร โฮลดิง จาํกดั 18,320,800 2.33 
10. นางสาวณฐัวรรณ  ปิยะมหาโชติ 16,377,400 2.09 

ผูถื้อหุน้รายอืนๆ 191,307,865 24.37 

รวม  785,261,701 100.00 

 
ทีมา รายงานรายชือผูถื้อหุน้ บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563   

5. ผู้ถอืห ุน้  
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5.3 การออกหลักทร ัพยอ์ ืน   
บริษัทมีหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท โดยบริษัทไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของ
บริษัทครงัที 2 (WAVE-W2) (ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิฯ) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททีไดจ้องซือหุน้สามญัเพิมทุน
ของบริษัท (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทีราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 
บาท มีรายละเอียดเกียวกบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงันี  

วันทอีอกใบสาํคัญแสดงสิทธ ิฯ  : 28 ตลุาคม 2563  
อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิฯ  : 3 ปี นับแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คือ วนัที 28 ตุลาคม 2563 

วนัทีครบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คือ วนัที 27 ตุลาคม 2566 และวนักาํหนดการใชส้ิทธิ
ครงัสดุทา้ย คือ วนัที 27 ตลุาคม 2566)   

ระยะเวลาการใช ้สิทธ ิ : กําหนดให้ใช้สิทธิครังแรก ตรงกับวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ซึงตรงกับวันที 30 
ธนัวาคม 2563   

 กาํหนดใหใ้ชส้ิทธิครงัต่อไปไดทุ้กวนัที 15 ของเดือนมีนาคม วนัที 15 ของเดือนมิถุนายน วนัที 15 ของ
เดือนกนัยายน และวนัที 15 ของเดือนธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ   

อัตราการใช ้สิทธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
ราคาการใช ้สิทธ ิ : 0.70 บาท ตอ่ 1 หุน้สามญั  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ยงัไม่มีผูม้าใชส้ิทธิดงักลา่ว   
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33 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

 
 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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7.1 คณะกรรมการบร ิษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีส่วนร่วมในการกาํหนด หรือใหค้วามเห็นชอบในวิสยัทศัน ์ภารภิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทเป็นประจาํทุกปี ตลอดจนกาํกับดแูลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์แผนธุรกิจและงบประมาณทีกาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการและความมนัคงสงูสดุของผูถื้อหุน้ นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยงัได้
ใหค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน โดยใหบ้รษัิทมีการตรวจสอบภายใน และใหม้ีการติดตามผลการดาํเนินงานอย่างสมาํเสมอ พรอ้มทงัเป็น
ผูพ้ิจารณากาํหนดแยกบทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุตา่งๆ และฝ่ายบรหิาร อย่างชดัเจน 

(1) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีกรรมการจาํนวน 10 ท่าน ดงันี   

  การประชุมคณะกรรมการ  
รายชือ  ตาํแหน่ง จาํนวนคร ังการ

ประชุม 
จาํนวนคร ังท ี
เข ้าร ่วม
ประชุม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  ประธานกรรมการบรษัิท และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

7 7 

2. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 7 7 
3. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
7 7 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล 1 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

7 4 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ 2 กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเสียง  
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ  
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

7. นายอภิวฒัน ์ เงินหมืน 1, 3 กรรมการอิสระ  4 2 
8. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสียง  7 7 
9. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์4  กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง  4 4 
10. นางองัคณีย ์ ฤกษศิ์รสิขุ 5 กรรมการ  1 1 
กรรมการทีลาออกในปี 2563  
1. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์6 กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 

กรรมการบรหิารความเสียง  
-N/A- -N/A- 

2. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์1, 7 กรรมการ  3 0 
3. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์1, 8 กรรมการ  5 4 

ทงันี รายละเอียดเกียวกบัประวติัของกรรมการ ปรากฏอยู่ในหวัขอ้รายละเอียดเกียวกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ ผูท้ีไดร้บัมอบหมายให้
รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี และเลขานกุารบรษัิท เอกสาร
แนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)   

7. โครงสร ้างการจัดการ  
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หมายเหตุ   
1 กรรมการติดภารกิจ จงึไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดค้รบตามจาํนวนครงัการประชมุ  
2 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ ์2563  
3 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
4 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
5 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2563  
6 ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสียง ตงัแตว่นัที 27 กมุภาพนัธ ์2563  
7 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
8 ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตงัแตว่นัที 10 พฤศจิกายน 2563  

 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ณ วนัที 30 

ธนัวาคม 2562 เปรยีบเทียบกบั ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี    

  จาํนวนหุน้ 
รายชือ  ตาํแหน่ง ณ วันท  ี

30 ธ .ค. 2562 1 
ณ วันท  ี

30 ธ .ค. 2563 2 
การ

เปลียนแปลง 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการ   
สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
2. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
3. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ และประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
7. นายอภิวฒัน ์ เงินหมืน     กรรมการอิสระ   - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
8. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 
105.11 ลา้นหุน้ 

(22.46%) 
162.11 ลา้นหุน้ 

(20.64%) 
เพิมขนึ 

57 ลา้นหุน้ 
คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
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  จาํนวนหุน้ 
รายชือ  ตาํแหน่ง ณ วันท  ี

30 ธ .ค. 2562 1 
ณ วันท  ี

30 ธ .ค. 2563 2 
การ

เปลียนแปลง 

9. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และ  
กรรมการบรหิารความเสียง 

- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
10. นางองัคณีย ์ ฤกษศิ์รสิขุ  กรรมการ  - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
กรรมการทีลาออกในปี 2563 
1. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสียง 
- - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
2. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ กรรมการ - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
3. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ 4.86 ลา้นหุน้ 

(1.04%) 
4.86 ลา้นหุน้ 

(0.62%) 
- 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 
หมายเหตุ   
1 ทนุจดทะเบียนของบริษัท ณ วนัที 30 ธันวาคม 2562 จาํนวน 510.07 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 510.07 ลา้นหุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ

ทนุทีเรยีกและชาํระแลว้ของบรษัิท จาํนวน 467.95 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั จาํนวน 467.95 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท   
2 ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วนัที 30 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,520.84 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,520.84ลา้นหุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และทนุทีเรยีกและชาํระแลว้ของบรษัิท จาํนวน 785.26 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั จาํนวน 785.26 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  
 
 

ทงันี ในปี 2563 ผูบ้รหิารระดบัสงูรวมทงัคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะไม่มีการถือหุน้ของบรษัิท  
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7.2 ผู้บร ิหาร    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีผูบ้รหิารจาํนวน 4 ท่าน ดงันี  

รายชอื  ตาํแหน่ง 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและ 

รกัษาการประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 
2. นางองัคณีย ์ ฤกษศิ์รสิขุ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารฝ่ายการเงิน 
3. นางสนุทร ี อารยสมบรูณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายโชคชยั  ทติุยาภรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

 

โครงสร ้างการบรหิารจัดการ   
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

(นางองัคณีย ์ฤกษศิ์ริสุข) 

ประธานเจา้หนา้ท่ี 
ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 
(รักษาการ) 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

(นายโชคชยั ทุติยาภรณ์) 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(นางสุนทรี อารยสมบูรณ์) 
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7.3 เลขานุการบร ิษัทและผู้ทไีด้ร ับมอบหมายใหร้ ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติแตง่ตงัให ้นางองัคณีย ์ฤกษศิ์รสิขุ ดาํรงตาํแหน่งเลขานกุารบรษัิท โดยคณุสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัท ปรากฏอยู่ในหวัขอ้รายละเอียดเกียวกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ ผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน ผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี และเลขานกุารบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจาํปี (แบบ 56-1) 

และบริษัทไดแ้ต่งตังใหน้างสุนทรี อารยสมบูรณ์ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึงเป็นผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
โดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี โดยคณุสมบติัของผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี ปรากฏอยู่ใน
หัวขอ้รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม ผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ีไดร้บั
มอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 
56-1)  
 
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บร ิหาร  

(1) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ  

บริษัทไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ที
กลนักรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบรษัิท อีกทงัอยู่ในระดบัเดียวกบัค่าตอบแทนของบรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั และสงูเพียงพอทีจะดแูลและรกัษากรรมการทีมี
คุณสมบัติทีต้องการ ทังนี คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีได้รับมอบหมายภาระหน้าทีความรับผิดชอบเพิมเติม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดร้บัค่าตอบแทนเพิมตาม
ปริมาณงาน และความรบัผิดชอบทีเพิมขึน ค่าตอบแทนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผูถื้อหุน้เพือ
พิจารณาและอนมุติัตามขนัตอนตอ่ไป ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  

ทงันีกรรมการอิสระของบรษัิท ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบรษัิทใหญ่เพียงบรษัิทเดียว และไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทใหญ่เท่านนั   

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจาํ 
และคา่เบียประชมุ ซงึจ่ายตามจาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ ดงันี   (หน่วย : บาท) 

รายชือ  ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน
ประจาํ 

ค่าเบยี
ประชุม 

รวม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  ประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

420,000 
120,000 

35,000 
10,000 

455,000 
130,000 

2. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ 1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 
300,000 

35,000 
20,000 

275,000 
320,000 

3. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ 1 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

240,000 
180,000 

- 

35,000 
20,000 
5,000 

275,000 
200,000 

5,000 
4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ 1 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

240,000 
180,000 
120,000 

35,000 
20,000 
10,000 

275,000 
200,000 
130,000 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ 1 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  
ป ระธานก รรมการส รรห าและกําหนด
คา่ตอบแทน 

240,000 
- 

180,000 

20,000 
- 

10,000 

260,000 
- 

190,000 
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รายชือ  ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน
ประจาํ 

ค่าเบยี
ประชุม 

รวม 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ 2  กรรมการอิสระ 1 

กรรมการบรหิารความเสียง 
กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

240,000 
- 
- 

50,000 

35,000 
5,000 
5,000 
5,000 

275,000 
5,000 
5,000 
55,000 

7. นายอภิวฒัน ์ เงินหมืน 3    กรรมการอิสระ 1    100,000 10,000 110,000 
8. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 
240,000 

- 
35,000 
10,000 

275,000 
10,000 

9. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์4  กรรมการ   
กรรมการบรหิารความเสียง 

100,000 
- 

20,000 
- 

120,000 
- 

10. นางองัคณีย ์ ฤกษศิ์รสิขุ 5 กรรมการ 33,333 5,000 38,333 
กรรมการทีลาออกในปี 2563  
1. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์6  กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเสียง 

37,479 
18,740 

- 

- 
- 
- 

37,479 
18,740 

- 
2. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์7 กรรมการ 140,000 - 140,000 
3. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์8 กรรมการ 206,667 20,000 226,667 

รวม 3,626,219 405,000 4,031,219 

หมายเหตุ  
1 กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งกรรมอิสระของบรษัิทใหญ่เพียงบรษัิทเดียวและไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทใหญ่เท่านนั 
2 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ ์2563   
3 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563   
4 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
5 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2563   
6 ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสียง ตงัแตว่นัที 27 กมุภาพนัธ ์2563   
7 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563   
8 ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตงัแตว่นัที 10 พฤศจิกายน 2563   

 
(ข) คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ไดจ่้ายค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และอืนๆ ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสงูของ 
บรษัิทและบรษัิทย่อย รวม 6 ท่าน เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 42.56 ลา้นบาท  

 

(2) ค่าตอบแทนอืน   

(ก) คา่ตอบแทนอืนของกรรมการ 
บริษัทไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอืนทีมิใช่ตวัเงิน/สิทธิประโยชนอ์ืน ใหแ้ก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ซึงไดแ้ก่ 

คา่ตอบแทนประจาํและเบียประชมุ 

(ข) คา่ตอบแทนอืนของผูบ้รหิาร 
บรษัิทไม่ไดจ่้ายคา่ตอบแทนอืนใดใหแ้ก่ผูบ้รหิาร นอกเหนือจากคา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงิน  



รายงานประจาํปี 2563 	
 

40 โครงสรา้งการจดัการ 
  

 
(3) นโยบายและวิธ ีการกาํหนดค่าตอบแทน    

 คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย  
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุย่อย สรุปไดด้งันี  
1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุติัต่อทีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี โดยไดก้ลนักรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับรษัิทในธุรกิจทีคลา้ยคลงึกนั และประโยชนท์ีคาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ ทงันี 
จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับทีเหมาะสม และเพียงพอทีสามารถจะจูงใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รให้
ดาํเนินงานตามเปา้หมายทงัในระยะสนัและระยะยาว และรกัษากรรมการทีมีคณุภาพไวด้ว้ย 

2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละ
ตาํแหน่ง ทงัทีเป็นตวัเงิน และ/หรอืมิใช่ตวัเงินในแตล่ะปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือ
ขออนมุติั 

 
โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทสาํหรบัปี 2563 สรุปไดด้งันี    

 

คณะกรรมการบร ิษัท  / คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนรายเดอืน 

(บาท) 
เบยีประชุม 

(บาท) 
คณะกรรมการบร ิษัท   

 ประธานกรรมการ 35,000 5,000 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 5,000 

 กรรมการตรวจสอบ 15,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 15,000 5,000 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 10,000 5,000 

คณะกรรมการบร ิหารความเสียง   

 ประธานกรรมการบรหิารความเสียง - 10,000 

 กรรมการบรหิารความเสียง  - 5,000 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ    

 ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 5,000 
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 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด ซึงเชือมโยงกับผลประกอบการของ
บริษัททงัในระยะสนั เช่น ความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการทาํใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดข้องบริษัท เป็นตน้ และผลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารแตล่ะท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลันกรองจาํนวนค่าตอบแทนทีเหมาะสม และเพียงพอทีสามารถจะจูงใจให้ผู้บริหารนาํพาองคก์รให้
ดาํเนินงานตามเป้าหมายทงัในระยะสนัและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจทีคลา้ยคลึงกัน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิท เพือพิจารณาและอนมุติัตามขนัตอนตอ่ไป 
 
7.5 บุคลากร   

(1) ค่าตอบแทนพนักงาน  

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู ้ความสามารถ ผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานแต่ละคนและสอดคลอ้งกบัค่าเฉลียของอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทงัพิจารณาตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ ์ผลประกอบการของ
บริษัททังในระยะสัน เช่น ความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงาน KPI หรือ Balanced 
Scorecard เป็นตน้ การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซึงกลุ่มบริษัทไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 
ไดแ้ก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินช่วยเหลือคา่ครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และกองทนุสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้ จาํนวนรวม
ทงัสิน 883 คน โดยเป็นพนกังานของบริษัท 15 คน และบริษัทย่อย 868 คน ซึงผลตอบแทนรวมของพนักงานสาํหรบัปี 2563 มีจาํนวนเงิน 320.82 
ลา้นบาท ซึงรวมผลประโยชน์พนักงาน (Employees benefit) ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที 19 เรืองผลประโยชน์
พนกังาน    

(2) สวัสดกิารพนักงาน  

ในการพฒันาคณุภาพชีวิตในการทาํงานใหดี้ขนึ นอกจากการจดัใหม้ีสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังานตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ บริษัทไดม้ี
การปรบัปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษัท และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิมเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่า
รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยใน สวสัดิการเงินช่วยเหลือและอืนๆ (เช่น เงินช่วยเหลือการเป็นเจา้ภาพงานศพของพนกังาน 
หรือบุคคลในครอบครวัโดยชอบดว้ยกฎหมายของพนักงาน เป็นตน้) ทงันี เพือสรา้งขวญักาํลงัใจและเสริมสรา้งความมนัใจในการทาํงานร่วมกับ
บริษัท อีกทังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนักงานและเป็นการสรา้งหลกัประกันใหก้ับพนักงานและครอบครวัในระดบัหนึง โดยคาํนึงถึง
ประโยชนส์งูสดุทีพนักงานจะไดร้บั ทงันี บริษัทกาํหนดใหม้ีการจดัทาํนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลซึงไดป้ระกาศไวใ้หพ้นักงานทุกระดบัได้
รบัทราบ 

(3) การพัฒนาพนักงาน  

บรษัิทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน มุ่งเนน้ดา้นการใหค้วามรูก้บัพนกังาน โดยการจดัแผนการฝึกอบรมไวท้งัภายในและภายนอกองคก์ร 
เพือใหพ้นักงานเพิมพูนความรูค้วามสามารถ และเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลงานมากยิงขึน โดยในปี 2563 มีพนักงานเขา้รบัการ
ฝึกอบรมเฉลีย 11 ชวัโมงตอ่ปี จากจาํนวนรวมพนกังานของกลุม่บรษัิท 883 คน  
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8.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  
ตามขอ้บังคับของบริษัทไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ทีตัดสินใจและดูแลการดาํเนินงานของบริษัท เช่น กาํหนดวิสยัทัศน ์กลยุทธ ์

เป้าหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจาํปี รวมทงักาํกบัดแูลติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหาร เพือใหม้นัใจว่ามีการนาํนโยบายและกลยุทธท์ีไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบติัตาม นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยงัไดดู้แลความเพียงพอของ
สภาพทางการเงิน การบริหารจัดการทีดีทางดา้นการเงิน ความสามารถในการชาํระหนี เพือใหก้ลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงือนไขทีกาํหนดใน
สญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา 

ทังนี คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาํคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตัง
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ เพือส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
รวมทงัเพือสรา้งความมนัใจและความน่าเชือถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย โดยบรษัิทมีแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการ ดงันี 

 นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ  
ถือเป็นส่วนหนึงของนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดม้ีการติดตามและปรบัปรุง แกไ้ข เปลียนแปลงใหเ้ป็น

ปัจจบุนั สอดคลอ้งทงักบัสภาวะของบรษัิท สภาวการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมทีเปลียนแปลงไปอย่างสมาํเสมอ รวมทงัสอดคลอ้งกบัแนวทางทีตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ ไดก้าํหนดขึนเพิมเติม ซึงเป็นการยกระดับแนวทางการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance : CG) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนี ยังไดป้รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์การสาํรวจโครงการสาํหรบัการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors : IOD) ซึงไดเ้พิมหลักเกณฑข์องโครงการใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์การประเมินของ
โครงการ ASEAN CG Scorecard และไดส้ือสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลียนแปลงดงักลา่ว  

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที 2/2564 เมือวนัที 11 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบติั
ตามนโยบายในปี 2563 ซึงสรุปไดว้่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบติัตามอย่างครบถว้น เป็นไปตามนโยบายและขันตอนการปฏิบติังานทีเกียวขอ้งที
กาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัท ยงัมีหลกัการบางเรืองซึงบริษัทเลือกใชม้ีความแตกต่างจากหลกัเกณฑก์ารสาํรวจ
โครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทยทีใชส้าํหรบัประเมินประจาํปี 2564 ในเรือง
ดงัตอ่ไปนี  
 

หลักเกณฑ /์แนวปฏบิัติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทดีีของ 
สมาคมสง่เสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย 

คาํชีแจงของบร ิษัท 

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ บรษัิทมีประธานกรรมการทีมิใช่กรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัประธานกรรมการเป็นผูท้ีมี
ความเหมาะสม มีประสบการณแ์ละมีความรูค้วามสามารถ ทงัยงัสามารถกาํกบัดแูลการทาํงาน
ของคณะกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลผลประโยชนข์องทกุฝ่ายได้
อย่างเป็นธรรม  

ควรแยกบคุคลทีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร
เป็นคนละบคุคล   

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพือ
เป็นการถ่วงดุลอาํนาจ คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารทีชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
อาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการ ทีผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบรษัิทควรประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นอิสระเป็นสว่นใหญ่ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระคิดเป็นรอ้ยละ 60 
ของกรรมการบริษัททังคณะ ทังนีคณะกรรมการบริษัทเชือว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ของบรษัิท มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสรา้งการควบคมุของบรษัิทในปัจจบุนั  

กรรมการอิสระควรดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี  บรษัิทอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนใหก้รรมการอิสระควรมีการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ทีจบการศึกษาดา้น
บญัชี   

บรษัิทอยู่ในระหว่างการพิจารณาสรรหากรรมการตรวจสอบเพือใหมี้กรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ที
จบการศกึษาดา้นบญัชี  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ทงัคณะ 

ณ  วันที  31 ธันวาคม  2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็น   
รอ้ยละ 75 ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทงัคณะ ทงันีคณะกรรมการบริษัท
เชือว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อยดงักลา่ว มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสรา้ง
การควบคมุของบรษัิทในปัจจบุนั  

8. การกาํกับดูแลกิจการ  
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หลักเกณฑ /์แนวปฏบิัติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการทดีีของ 
สมาคมสง่เสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย 

คาํชีแจงของบร ิษัท 

กรรมการทกุคนควรเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยรอ้ยละ 75  
ของการประชมุทงัปี    
 

ในปี 2563 กรรมการบางท่านติดภาระกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างครบถว้น ทงันี บริษัทอยู่ในระหว่างการประสานงานขอความร่วมมือใหก้รรมการทุก
คนควรเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของการประชมุทงัปี  

คณะกรรมการบรษัิททีจะลงมติในทีประชมุ ควรตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการลงมติในทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิในการ   
ลงมติในทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหถื้อมติของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์

 จรรยาบรรณธุรกิจ  
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดม้ีการติดตามและปรบัปรุง แกไ้ข เปลียนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ เพือใหเ้ป็นปัจจุบัน สอดคลอ้งทังกับ

สภาวะของบริษัท สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไป รวมทังสอดคลอ้งกับแนวทางทีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ ไดก้าํหนดขึนเพิมเติมเป็นประจาํอย่างสมาํเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณ
ธุรกิจ Code of Conduct” ฉบบัล่าสดุ และบริษัทไดเ้ผยแพรเ่ป็นเอกสารลายลกัษณอ์กัษรเพือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดว้ยความซือสัตยส์ุจริตและเทียงธรรม รวมทังมีการปฏิบัติต่อบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สาธารณชน และสังคม โดยให้
พนกังานและผูบ้ริหารลงนามรบัทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทุกปี พรอ้มกนันีบริษัทยงัมีการ
วางแผนติดตามผลการปฏิบติังานตามแนวทางทีกาํหนด พรอ้มทงัไดก้าํหนดบทลงโทษทางวินยัเอาไวด้ว้ย โดยในปี 2563 ไม่พบว่ามีปัญหาทีเกิดจาก
การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจดงักลา่ว 

 รายการทีเกียวโยงกนัและรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
ตามนโยบายของบริษัทไดก้าํหนดขันตอนการเขา้ทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้จะตอ้งผ่านการกลันกรองจากฝ่าย

บริหารของบริษัท และเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ เพืออนุมัติตามขันตอนทีกาํหนดตามระเบียบอาํนาจอนุมัติและ
ดาํเนินการ ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท และตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกันต่อไป นอกเหนือจากนัน จะตอ้งมีความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบระบวุา่ รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล เป็นไปเพือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และเสมือนรายการทีทาํกบับคุคลภายนอกอืน และกรรมการซงึมี
ส่วนไดเ้สียในเรืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรืองนัน ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น เพือผลประโยชนข์องบริษัทโดยรวมเป็นสาํคัญ อัน
สอดคลอ้งกบัหลกัการในการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิท 

การทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขนัตอนการอนุมติัทีกาํหนดตามระเบียบ
อาํนาจอนมุติัและดาํเนินการ ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท และการพิจารณาอนมุติัไดก้ระทาํโดยผูท้ีไม่มีสว่นไดเ้สียในธุรกรรมนนัเท่านนั 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมติัรายการทีเกียวโยงกนัและรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทุกครงั รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) ของบริษัท และไดค้าํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นสาํคญั รวมทงัไดม้ีการ
เปิดเผยขอ้มูลเกียวกับชือและความสมัพนัธข์องบุคคลทีเกียวโยง นโยบายการกาํหนดราคา และมูลค่ารายการ รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการ
เกียวกบัรายการดงักลา่ว ไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 แลว้ 

แนวโนม้การทาํรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกลเ้คียงกับปีทีผ่านมา เช่น มีการเช่าพืนทีสาํนักงานของอาคาร      
มาลีนนท ์ทาวเวอร ์การรบัจา้งผลิตละครโทรทศันข์องสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 และคา่บรกิารทีจอดรถของอาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์เป็นตน้ 

 ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการไดจ้ัดตังสาํนักตรวจสอบภายใน เพือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกาํหนดใหเ้ป็น

หน่วยงานทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที และใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลได ้โดยไดม้ีการกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และงบประมาณให้
แต่ละหน่วยงานนาํไปปฏิบติั มีการจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยการแบ่งแยกตามหนา้ที มีการกาํหนดนโยบายเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี การจดัทาํ
จรรยาบรรณธุรกิจขึนใชส้าํหรบัคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพือใชเ้ป็นแนวทางใหถื้อปฏิบติั และมีขอ้กาํหนดมิใหก้รรมการ ฝ่าย
บริหาร และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท มีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือและการบริหารทวัไปทีรดักุม รวมทงัมีการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึง
ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพือประโยชนข์องบริษัทในระยะยาว โดยกาํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคมุภายในทีวางไว ้และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ นอกจากนีสาํนกัตรวจสอบภายในไดจ้ดัเตรยีมแบบประเมินความ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการเพือพิจารณาปีละ 1 ครงั โดยล่าสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ ์2564 ซึง
สรุปวา่ บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า 
สามารถปอ้งกนัทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อยจากการทีผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรอืโดยไม่มีอาํนาจ  

 การตรวจสอบงบการเงินของบรษัิท  
โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึงสอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นบัญชีของบริษัท เพือกาํหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และ

ขอบเขตในการปฏิบัติงานนัน พบว่าในปี 2563 ผูส้อบบัญชี ไม่พบสิงอันเป็นสาระสาํคัญ เพือเสนอแนะใหบ้ริษัทปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน     
แตอ่ย่างใด 

 การบรหิารความเสียง  
บริษัทมีการพิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสียงทีบริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบและวิเคราะหโ์อกาสทีความเสียงนนัๆ จะ

เกิดผลกระทบต่อบริษัท โดยฝ่ายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพือพิจารณาความเสียงจากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน รวมทังพิจารณาหา       
แนวทางแกไ้ข เพือจดัการความเสียงดงักลา่ว โดยในปี 2563 บรษัิทไม่พบการปฏิบติังานใดทีก่อใหเ้กิดความเสียงอย่างมีนยัสาํคญั 

บริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของการดาํเนินธุรกิจตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี จึงใหค้วามสาํคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที
เกียวกบัความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ีสว่นเกียวขอ้งทกุฝ่าย เช่น การกาํหนดอย่างชดัเจนเกียวกบัโครงสรา้ง องคป์ระกอบ หนา้ทีความรบัผิดชอบ 
ความเป็นอิสระและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสียงทีรดักุม 
เพือสรา้งความเชือมนัและมลูค่าเพิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทงันี บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในเรืองดงักล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจาํปี แบบ 56-1 
เว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบริษัท เพืออาํนวยความสะดวกใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย และ
หลากหลายช่องทางมากขนึ 

นอกจากนี ยงัเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลไ์ปยงัหน่วยงานสือสารองคก์รและ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์(Corporate Communications & Investor Relations) ซงึขอ้เสนอแนะต่างๆ ทงัหมด จะไดร้บัการรวบรวมกลนักรองเพือรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีเพือให้มีความโปร่งใสในการดาํเนินกิจการ เพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพือเพิมความเชือมันใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบายสนับสนุนการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีโดยครอบคลมุหลกัการสาํคญัดงันี 

 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการมีความมุ่งมนัในการสรา้งมลูคา่เพิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รบัผิดชอบตอ่การ
ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพทีเพียงพอเพือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ ดแูลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
รวมถึงรบัผิดชอบตอ่การกระทาํและการตดัสินใจของตนเอง 

 ดาํเนินงานดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอแก่ผูเ้กียวขอ้งทกุฝ่าย 
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 บริษัทไดจ้ัดทาํจรรยาบรรณธุรกิจ เพือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานไดถื้อปฏิบัติ ตังแต่เดือนเมษายน 2546 และไดม้ีการ
ทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุงเพือใหม้ีความเป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งทงักบัสภาวะของบริษัท สภาวการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมทีเปลียนแปลงไป รวมทงั
สอดคลอ้งกับแนวทางทีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ ได้กําหนดขึนเพิมเติมโดยมีหัวข้อหลักเกียวกับ หลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท พนกังาน และแนวทางปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย การดแูลใหม้ีการ
ปฏิบติัตามและการทบทวน การรอ้งเรียน และวินยัและบทลงโทษ และไดม้ีการสือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไดร้บัทราบรายละเอียด โดย
การจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพรเ่ป็นเอกสารลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ท้ีเกียวขอ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานดว้ยความซือสตัยส์จุริตและ          
เทียงธรรม ตลอดจนใหพ้นกังานและผูบ้รหิารมีการลงนามรบัทราบและลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทกุปี   

 บริษัทไดร้บัผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ซงึประเมินผลโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ภายใตก้ารสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษัิทได ้
91 คะแนน จัดอยู่ในระดบั “ดีเลิศ (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนทีไดร้บัการสาํรวจทงัหมดในปี 2563 จาํนวน 692 บริษัท ซึงมีผลคะแนนเฉลีย
โดยรวมอยู่ที 83 คะแนน ทงันี บรษัิทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเลิศ (Excellent)” เช่นเดียวกบัปี 2562 และ 2561   

 บริษัทได้รบัผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2563 (Annual General Meeting 
Checklist) ตามจดหมายเลขที TIA1095/2563 ลงวันที 14 พฤศจิกายน 2563 ซึงประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors 
Association) บริษัทได ้100 คะแนน จดัอยู่ในระดบั “ดีเยียม สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent and deserve as an example)” จากบรษัิทจดทะเบียนที
ไดร้บัการสาํรวจทังหมดในปี 2563 จาํนวน 712 บริษัท ซึงมีผลคะแนนเฉลียโดยรวมอยู่ที 93.10 คะแนน ทังนี บริษัทไดร้บัคะแนนในระดับ “ดีเยียม 
สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent and deserve as an example)” ซงึสงูกวา่ปี 2562 และปี 2561 ทีบรษัิทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเยียม (Excellent)”  

 บริษัทมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ทีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยแบง่เป็น 5 หมวดดงันี 

หมวดที 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
หมวดที 2 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
หมวดที 3 บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
หมวดที 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
หมวดที 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

 
หมวดท  ี1 สิทธ ิของผู้ถอืห ุน้  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ซึงรวมถึงนกัลงทนุสถาบนัไดร้บัสิทธิพืนฐานต่างๆ โดยใหส้ิทธิใน
การซือ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดร้บัส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษัท การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การแสดงความคิดเห็นในที
ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรืองสาํคัญของบริษัท เช่น การเลือกตังกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมทีสาํคัญ การกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท เป็นตน้ ทงันี ผูถื้อหุน้ของ
บริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ทีถืออยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึงเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษทีเป็นการจาํกัดสิทธิของ       
ผูถื้อหุน้รายอืน นอกจากนียงัไดส้ง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน รวมทงัการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระใน
ทีประชมุผูถื้อหุน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยังไดด้าํเนินการในเรืองต่างๆ เพือส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของ        
ผูถื้อหุน้ ดงันี  

1. ใหข้อ้มูลทีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้เกียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชดัเจน และทนัต่อเหตกุารณ ์ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่าน
ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ระบบเผยแพรข่อ้มลู SETLink) หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท 

2. ผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มูลทีจาํเป็นและเพียงพอเกียวกับวนัประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
ประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือนไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทก่อนการประชุม นอกจากนี ยงัไดชี้แจงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้
ประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ไวอ้ย่างชดัเจนในเอกสารทีบรษัิทไดจ้ดัสง่ไปกบัหนงัสือนดัประชมุ  
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3. ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือบคุคลเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท รวมถึงสง่คาํถามลว่งหนา้ก่อนการ
ประชมุ โดยบรษัิทไดแ้จง้ช่วงเวลาในการรบัเรอืงผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท     

ในปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนร่วมโดยการเสนอเรืองทีเห็นว่าสาํคญั เพือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2564 ของบริษัท และการเสนอชือบคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบติัทีเหมาะสมเพือรบัการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนทีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 โดยกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้งัแต่วนัที 1 ตุลาคม  
2563 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 ในเว็บไซตข์องบริษัทที www.wave-groups.com ทงันี ในช่วงระยะเวลาของการรบัเรืองดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุ หรอืเสนอชือบคุคลทีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท รวมถึงสง่คาํถามลว่งหนา้มายงับรษัิท    

4. ในกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือบคุคลใดๆ 
เขา้รว่มประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสือมอบฉันทะทีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถ Download หนังสือ
มอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทไดอ้ีกดว้ย 

5. ก่อนเริมการประชมุ ประธานในทีประชุม จะชีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างชดัเจน และบริษัทจะเริม
ประชุมเมือมีจาํนวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชุม โดยดาํเนินการประชุมเรียงลาํดบัตามวาระทีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และซกัถามเรืองต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที ทงันี ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียน
ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ ประมาณหนงึชวัโมงครงึ 

6. ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละปีจะมีกรรมการทีครบรอบออกตามวาระจาํนวนหนึงในสามของจาํนวนคณะกรรมการทังหมดซึงจะมีการ
เลือกตงัในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยในวาระเลือกตงักรรมการ บริษัทไดชี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าในกรณีทีบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือเป็น
กรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีไดใ้นการเลือกตังครงันัน และ/หรือกรณีทีมีบุคคลไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการมีจาํนวน      
เกินกว่าจาํนวนกรรมการทีพึงมี ใหผู้ถื้อหุน้เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล ทงันี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชือบุคคลใหเ้ขา้รบัการ
เลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

7. ในการประชุมผูถื้อหุน้ การใชส้ิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทไดใ้ชวิ้ธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพือ
นาํมาประกอบการคาํนวณผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยเมือจบการประชมุผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

ทงันี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษัทไดแ้ต่งตงัทีปรกึษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง จาํกดั เพือ
เป็นคนกลางในการทาํหนา้ทีดูแลใหม้ีการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถว้น ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงตลอดการประชมุ   

8. ในการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืตงัคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเรืองดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ ทงันี ในวาระทีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยั ขอ้ซกัถาม บริษัทได้
จดัเตรียมบุคลากรทีมีความรูค้วามเชียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทงัไดบ้นัทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุแลว้  

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถขอใหม้ีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัไดห้ากมีผูถื้อหุน้หนึงคนรอ้งขอ และมีผูถื้อหุน้   
รายอืนอีก 5 คน รบัรองเพือใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั   

10. ในวาระเกียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดชี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบจาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนทีกรรมการแตล่ะคน
ไดร้บั โดยแบ่งเป็นเบียประชุม และค่าตอบแทนประจาํ ซึงหากมีการเสนอเปลียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากทีประชุม         
ผูถื้อหุน้ 

11. สาํหรบัรายงานการประชมุของผูถื้อหุน้ เลขานกุารบรษัิทเป็นผูท้ีรบัผิดชอบในการจดัทาํและจดัเก็บรายงานการประชมุทีผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครงัถัดมา และมีการนาํขึนแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท เพือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดส้อบทานความ
ครบถว้น ก่อนนาํเสนอใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้ในครงัถดัไป เพือพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว พรอ้มทงัจดัส่งใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งภายใน
ระยะเวลาทีกาํหนดไดอ้ย่างครบถว้น 
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หมวดท  ี2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอืห ุน้อย่างเทา่เทยีมกัน  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายทีจะพยายามกาํหนดสิงทีจะช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกันกับผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ทังผูถื้อหุน้รายใหญ่         
ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถื้อหุน้ตา่งชาติ เช่น  

1. การกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูม้ีหนา้ทีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้
รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระ ซึงจะเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรือง เช่น กรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าเป็นเรืองสาํคญัทีมีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรืองดงักล่าวต่อทีประชุม   
ผูถื้อหุน้เพือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ หรอืหากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและ
หาวิธีการแกไ้ขทีเหมาะสม และสามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนงึเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพือเป็นตวัแทนในการรกัษาสิทธิของตนได ้ 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระเพือพิจารณาเป็นวาระเพิมเติมสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 รวมถึงส่ง
คาํถามล่วงหนา้ และการเสนอชือบุคคลเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหนา้ไดต้งัแต่วนัที 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2562 
พบว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุ การเสนอชือบคุคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้ หรือ
ขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษัทไดด้าํเนินการตามวาระการประชมุทีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
โดยไม่ไดเ้พิมวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แตอ่ย่างใด และในวาระการแต่งตงักรรมการ ก็ไดก้าํหนดใหม้ีการออกเสียงลงคะแนน
แต่งตงักรรมการเป็นรายคน และกรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการเกียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กียวขอ้งตงัแต่ครงัแรกที
ไดร้บัการแต่งตัง รวมทังคณะกรรมการไดก้าํหนดเรืองการรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ โดยได้
กาํหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการดว้ย 

2. คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดมาตรการการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเกียวขอ้ง กล่าวคือ 
กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท้ีเกียวขอ้งตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(และตามทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) เช่น การระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูภายในใดๆ ซงึอาจมีผลต่อราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท หนา้ทีการรายงานขอ้มลู
การซือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท เป็นตน้ 

รวมทงั มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมทงัคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) รายงานขอ้มลูการ
ซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนทาํการซือขาย โดยแจง้ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูท้ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือ
เลขานกุารบริษัท พรอ้มทงั มีการรายงานสถานะการถือครองและการเปลียนแปลงในหลกัทรพัยข์องบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมทงั   
คูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) ใหก้บักรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณารบัทราบเป็นประจาํทกุๆ ไตรมาส  

3. สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้นัน บริษัทไดจ้ัดทาํหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผูถื้อหุน้กาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบทีกระทรวง
พาณิชยก์าํหนด และไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี บริษัทยงัไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ริมประชุม
แลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระทีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดม้ีการลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตงัแตว่าระทีไดเ้ขา้ประชมุและ
ออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แตท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอย่างอืน 
 
หมวดท  ี3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบรษัิท ยึดมนัแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยความโปรง่ใส คาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเกียวขอ้งทกุฝ่ายเพือ
ประโยชนร์ว่มกนัอย่างยงัยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้าํกบัดแูลใหม้ีระบบการบริหารจดัการทีเชือมนัไดว้่า บริษัทไดป้ฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ 
ตามสิทธิทีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียตา่งๆ ไวเ้ป็นสว่นหนงึในจรรยาบรรณธุรกิจดว้ย ซงึสรุปไดด้งันี 

 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอืห ุน้   
คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหห้น่วยงานสือสารองคก์รและนกัลงทุนสมัพนัธท์าํหนา้ทีดแูลผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน อย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน ทงัตามสิทธิขนัพืนฐาน สิทธิทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจาํนวนหุน้ สิทธิในการไดร้บั    
ใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิทีจะไดร้บั
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยังใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เกียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจา้ของบริษัทผ่าน
กรรมการอิสระของบริษัท โดยทกุๆ ขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการกลนักรองเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป รวมทงับรษัิทมีการเปิดเผยขอ้มลู ทีถกูตอ้ง 
มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เชือถือได ้และภายในเวลาทีเหมาะสม ทงันีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  
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 การปฏิบัตติ ่อลูกค้าและผู้บร ิโภค 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความสาํคญัของลกูคา้และผูบ้รโิภคของบริษัทและมนัใจว่า เงือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทวัไป โดยบริษัทมีความมุ่งมนัทีจะใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบริการไดร้บัประโยชนส์งูสดุทงัดา้นคณุภาพและราคา 
และสามารถส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้และผูบ้ริโภคไดภ้ายในเวลาทีกาํหนด มีนโยบายรกัษาความลบัของลกูคา้และผูบ้ริโภค รวมทงัจดัใหม้ี
หน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้และบรกิาร รวมทงัรบัขอ้รอ้งเรยีน เพือใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุในสินคา้และ
บรกิารเพือความสมัพนัธท์ียงัยืนตอ่ไป  

 การปฏิบัตติ ่อพนักงาน  
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล ทาํหนา้ทีดแูล

รบัผิดชอบใหม้ีการดแูลใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนทีเหมาะสม มีการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ส่งเสริมใหพ้นกังานมีโอกาส
พัฒนาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดลอ้มใหม้ีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทาํงานตามหนา้ที รวมถึงการจัดสวสัดิการ
พนกังานตามกฏหมายแรงงาน และอืนๆ เพมิเติม เช่น การทาํประกนัภยัหมู่ การจดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้   

 การปฏิบัตติ ่อคู่ค้า และ/หร ือเจ้าหนี  
คณะกรรมการบริษัทยึดมนัจะดาํเนินธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีใดๆ ทีไม่นาํมาซึงความเสือมเสียต่อชือเสียงของบริษัท หรือการขัดต่อ

กฎหมาย มีการคาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี ทาํการคดัเลือกคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีดว้ยความ
ยติุธรรม รวมทงัปฏิบติัตามสญัญาหรอืเงือนไขทางการคา้ทีไดต้กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั และกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขได ้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้
และ/หรอืเจา้หนี เพือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  

 การปฏิบัตติ ่อคู่แข ่งทางการค้า 
คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีดี ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาบริษัททีเป็น

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยขอ้มูลทีไม่เป็นความจริง รวมถึงไม่เขา้ถึงสารสนเทศทีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการทีไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม  

 การปฏิบัตติ ่อชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยทีสินคา้และบริการของบริษัท เป็นสิงทีลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรไดโ้ดยไม่มีผลรา้ยตอ่สงัคม เช่น การผลิตรายการโทรทศัน ์ทีเป็นรายการทีไม่มีเนือหาทีแสดงถึงความรุนแรง หรือเนือหาทีตอ้ง
ใชวิ้จารณญาณในการรบัชม กล่าวคือ รายการละครโทรทศัน ์ทีใหท้งัความบนัเทิง และสอดแทรกคณุธรรม รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและ
การเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ีอยู่รอบขา้งมากกว่าทีมีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายามทีจะค่อยๆ ใหม้ีการซมึซบัเกียวกบัความรบัผิดชอบทาง
สงัคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัทีจะดาํเนินธุรกิจทีเป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถินทีบริษัทตงัอยู่หรือเขา้ไปทาํธุรกิจ และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมนัทีจะ
ใชค้วามพยายามอย่างตอ่เนืองทีจะดาํเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทงัทีดาํเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 

 นโยบายด้านการไม่ละเมิดหลักสิทธ ิมนุษยชน  
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมันในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รวมทงัหลกัสิทธิมนษุยชน โดยมีนโยบายดงันี 
ดา้นสิทธิมนษุยชน 

 เคารพในศกัดิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคลทีไดม้ีปฏิสัมพันธด์ว้ยในระหว่างการปฏิบติัหนา้ที และไม่
กระทาํการใดๆ หรอืสง่เสรมิใหม้ีการละเมิดหรอืลว่งเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบติัทงัทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็น เชือชาติ สีผิว เพศ 
ความโนม้เอียงทางเพศ อาย ุความทพุพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดา้นการเมืองทีไม่ผิดกฎหมาย หรอืการแสดงความเห็นอืน
ใด 

 จดัใหม้ีสิทธิประโยชน ์และสวสัดิการตา่งๆ ทีพนกังานพงึจะไดร้บัจากบรษัิท 

 จดัใหม้ีขนัตอน วิธีการ และกระบวนการยืนขอ้รอ้งทกุข ์และพิจารณายติุขอ้รอ้งทกุขท์ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 กรณีมีการกระทาํผิดระเบียบหรือวินยั จะตอ้งดาํเนินการเพือใหม้ีการพิจารณาสอบสวนเพือลงโทษแลว้แต่กรณี และเพือความเป็น
ธรรม 
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 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภยั ชีวอนามยัและสิงแวดลอ้มอย่างสงูสดุ ซึงไดม้ีแนวทาง

ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสงิแวดลอ้มของทอ้งถินหรอืประเทศทีบรษัิทเขา้ไปทาํธุรกิจ 

 ปฏิบติัตามมาตรฐานเพือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรบัพนกังานทกุคน 

 ส่งเสริมการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรืองเกียวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิงแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจน
สนบัสนนุวิธีการและการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัสิงแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

 เปิดเผยขอ้มลูทีเป็นจรงิ ในเรอืงความปลอดภยั ชีวอนามยั สิงแวดลอ้ม ซงึเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดด้แูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน ลกูคา้ และบุคคลผูม้าติดต่อ
งานอยู่เสมอ มีการปรบัปรุงตรวจเช็คระบบป้องกนัภยั โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกนัอคัคีภยัใหก้บัพนกังานเป็นประจาํทกุปี มีการรณรงค์
ใหใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า ดว้ยการใชป้ระโยชนท์ัง 2 หนา้ในสาํนักงาน หรือใชวิ้ธีการรบั - ส่งไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล ์(electronic mail:         
e-mail) เพือลดการใชก้ระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวนัในเวลาพกัเทียง ตงัอุณหภูมิเครืองปรบัอากาศของบริษัทไวท้ี 25 องศาเซลเซียส เปลียนมาใช้
หลอดไฟ LED ในสาํนกังาน เป็นตน้ โดยบรษัิทจะติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทกุปี 

ทังนี ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทาํงานของพนักงานทีมี
นัยสาํคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทาํประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอืนๆ ทีเกียวข้องจากการทาํงานของพนักงานไว้แลว้ 

 นโยบายความข ัดแย้งทางผลประโยชน  ์
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคัญต่อกิจกรรมทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเกียวโยงกัน ตามแนวทาง

ปฏิบติัสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานดงันี 

 หลีกเลียงการทาํรายการทีเกียวโยงกบัตนเอง ทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 

 ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนนั ใหค้าํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัท และใหท้าํรายการนนัเสมือนการทาํรายการกบับคุคลภายนอก 
โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สียในรายการนนัตอ้งไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุติั 

 ในกรณีทีเขา้ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเกียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั 

 ในกรณีทีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่มหรอืเป็นผูถื้อหุน้กิจการทีแข่งขนักบัธุรกิจของบรษัิท 
หรือกิจการใด ๆ ทีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท จะตอ้งแจง้ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น      
ลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีทีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือทีปรึกษาในบริษัท หรือองคก์รทางธุรกิจอืนๆ การดาํรง
ตาํแหน่งนนัจะตอ้งไม่ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท และการปฏิบติัหนา้ทีโดยตรงในบรษัิท 

 จรรยาบรรณว่าด้วยทร ัพยส์ินทางปัญญา 
คณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตอ้งมีความรอบคอบและความระมัดระวังในงาน

ทรพัยส์ินทางปัญญารวมถึงตอ้งเคารพลิขสิทธิของเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา 
ทงันี บริษัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในการแจง้ขอ้มูลต่างๆ หรือรอ้งเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคมุภายในไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็นกรรมการอิสระ 
ผ่านช่องทาง ดงันี 

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

บร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จาํกัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนท  ์ทาวเวอร  ์ชนั  15 
เลขท  ี3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมเรืองรอ้งเรียนทงัหมดแลว้สรุปประเด็นนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือทาํการสอบสวนก่อนทีคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทงันี บริษัทมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูล หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ และจะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยในปี 2563 ไม่มีผูแ้จง้เกียวกบัประเด็นดงักล่าวแต่
อย่างใด   



รายงานประจาํปี 2563 	
 

50 การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

หมวดท  ี4 การเปิดเผยข ้อมูลและความโปร ่งใส 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักบัเรืองการเปิดเผยสารสนเทศเนืองจากเป็นเรืองทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนได้

เสีย จึงมีความจาํเป็นทีตอ้งมีการควบคุม และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทงัทีเป็นสารสนเทศทางการเงินและทีไม่ใช่ทางการเงินให้
ถกูตอ้งตามทีกฎหมายกาํหนด โดยมีการเปิดเผยขอ้มลูทีถกูตอ้ง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เชือถือได ้และภายในเวลาทีเหมาะสม ทงัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท 

ทงันี ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดม้อบหมายใหก้รรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) หรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมาย เป็น
ผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนนัยงัไดจ้ัดตงัหน่วยงานสือสารองคก์รและนกัลงทุนสมัพนัธท์าํหนา้ทีติดต่อสือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ 
รวมทังนักวิเคราะหแ์ละหน่วยงานภาครฐัทีเกียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูลเพิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงที 
หน่วยงานสือสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เลขที 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชนั 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั 
เขตคลองเตย  ก รุง เทพ  10110 หรือ โท รศัพท์  02-665-6705 หรือที  e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที  web-site : www.wave-
groups.com ซงึบริษัทมีแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูทีสาํคญัตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และ
ขอ้มูลอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
ตามทีกาํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัอืนทีเกียวขอ้งดงันี 

 จดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินและแสดงไวคู้ก่บัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสว่นไดเ้สียของตนและผูเ้กียวขอ้งในกรณีทีมีสว่นไดเ้สียเกียวขอ้งกบับรษัิท 

 เปิดเผยโครงสรา้งการดาํเนินงานและการลงทนุในบรษัิทย่อย และบรษัิทรว่ม อย่างชดัเจน 

 เปิดเผยขอ้มลูคา่ตอบแทนทีกรรมการแตล่ะคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล 

 เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการ รวมทงัรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนคา่ตอบแทนทีแตล่ะคนไดร้บั 

 เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบติัหนา้ทีในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย และจาํนวนครงัการเขา้ประชมุเป็นรายบคุคล 

 เปิดเผยนโยบายการดแูลสิงแวดลอ้ม และสงัคม รวมทงัผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

 รายงานนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย  
 
หมวดท  ี5 ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบร ิษัท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบคุคลซงึมีความรูค้วามสามารถ เป็นผูก้าํหนดนโยบายของบริษัท โดยรว่มกบัผูบ้ริหารระดบัสงูวางแผนการ
ดาํเนินงานทงัระยะสนั ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หรือกลยทุธท์ีวางไวอ้ย่างเป็น
อิสระ ซงึมีแนวทางปฏิบติัทีสาํคญั ดงันี 
 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบร ิษัท  
โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท ดงันี 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหม้ีจาํนวนกรรมการทีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษัท ซึงประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน

ตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทีไม่เป็น
ผูบ้รหิารอย่างนอ้ยหนงึคนเป็นผูม้ีประสบการณด์า้นธุรกิจของบรษัิท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทังคณะ และมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3) คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) เพือปฏิบติัหนา้ทีและถ่วงดลุระหวา่งกรรมการที
ไม่เป็นผูบ้ริหารกับกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหาร (Executive Director) และในจาํนวนนีมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทังคณะ ตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ 
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โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละดา้นซึงเป็น
ประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท รวม 10 ท่าน ดงันี 

 กรรมการบรหิาร จาํนวน 2 ท่าน  

 กรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 6 ท่าน  

 กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 2 ท่าน  
 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสียง และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ เพือปฏิบติัหนา้ทีเฉพาะเรืองและเสนอเรอืงใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทพิจารณา หรอืรบัทราบ หรอือนมุติั ทงันี เพือใหผู้ถื้อหุน้มนัใจไดว้า่บรษัิทมีการดาํเนินงานและกลนักรองอย่างรอบคอบ  

นอกจากนี คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตงัเลขานกุารบรษัิทตามทีกฏหมายกาํหนด 1 คน โดยทาํหนา้ทีสรุปได ้ดงันี  

 ดแูลและประสานงานเรอืงการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมชดุย่อย รวมถึงการประชมุผูถื้อหุน้  

 จดัทาํและจดัเก็บเอกสารและรายงานทีเกียวขอ้ง  

 ดแูลและใหค้าํปรกึษาเบืองตน้แก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  

 ประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามมติทีประชมุของคณะกรรมการบรษัิท มติทีประชมุผูถื้อหุน้  

 ดาํเนินการอืนๆ ตามทีพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศและข้อกาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ กฎหมาย และขอ้บงัคบัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

 

2. คุณสมบัตขิองกรรมการบร ิษัท  
บรษัิทกาํหนดใหก้รรมการบรษัิท ตอ้งมีคณุสมบติัขนัตาํ ดงันี 
1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท  
2) มีความรู ้ความสามารถทีเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท และมีประวติัการทาํงานทีดี 
3) มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์และมคีวามอิสระในการตดัสินใจเพือประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถื้อหุน้โดยรวม 
4) เป็นผูม้ีความสนใจในกิจการของบรษัิท และสามารถอทุิศเวลาใหก้บับรษัิทไดอ้ย่างเพียงพอ 
5) ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรม ภายใตก้ฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

กรรมการบริษัทตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีออกแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 ซงึกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนนัใหพ้ิจารณาจากกรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนาน
ทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีออกไปนนัอาจไดร้บัเลือกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยงักาํหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมือไดป้ฏิบติังานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 
วาระติดตอ่กนั  
 

4. หน้าทแีละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบร ิษัทและฝ่ายบร ิหาร  

1) การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีร ิหาร  
บรษัิทมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิารเป็นบคุคลเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เพือเป็นการถ่วงดลุอาํนาจ คณะกรรมการบรษัิท

ไดจ้ดัใหม้ีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทอย่างเหมาะสม มีการแบง่แยกบทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่าย
บริหารทีชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมัติและดาํเนินการทีผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิท  

รวมทงักรรมการทกุคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นตอ่การดาํเนินงานของบรษัิท ดว้ยความซือสตัยส์จุรติรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัท และผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ โดยไม่ถกูครอบงาํ ตลอดจนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ 
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2) ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบร ิษัทและฝ่ายบร ิหาร  
ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานกรรมการ  

 ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 ดแูลใหก้รรมการทกุท่านไดร้บัขอ้มลูทีจาํเป็นอย่างทนัเวลา เพือพิจารณาหารอืในแตล่ะวาระ 

 สนบัสนนุใหก้รรมการไดอ้ภิปราย ตงัคาํถามและแสดงความเห็น ในประเด็นตา่งๆ ระหวา่งการประชมุ 

 สง่เสรมิใหเ้กิดความสมัพนัธท์ีสรา้งสรรค ์ทงัระหวา่งกรรมการ และคณะกรรมการบรษัิทกบัฝ่ายบรหิาร 

 ดแูลใหบ้รษัิทมีการสือสารกบัผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิผล  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบร ิษัท    
1. ตามหลกัของกฎหมายไดก้าํหนดใหก้รรมการมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจและดูแลการดาํเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปเพือประโยชนท์ีดี

ทีสดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบติัสาํคญั 4 ประการ คือ 
1.1 การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์จุรติ เพือรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท และผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 
1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติทีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
1.4 การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 
ปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล และขอ้พึงปฏิบติัทีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
2. การลงนามผูกพนัในการกระทาํแทนบริษัทนันใหเ้ป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือรบัรองของบริษัท กล่าวคือ กาํหนดใหก้รรมการ คือ 

นายแมทธิว  กิจโอธาน และนางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์ลงลายมือชือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือนายแมทธิว  กิจโอธาน หรือนางสาว
แคทลีน  มาลีนนท ์ลงลายมือชือรว่มกบันางองัคณีย ์ ฤกษศิ์รสิขุ หรอืนายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษัิท  

3. กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจ เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้อย่างตอ่เนือง เป็นประจาํทกุๆ ปี  
4. พิจารณาแผนการดาํเนินงานของบรษัิทใหแ้ข่งขนัไดท้งัในระดบัประเทศและในระดบัสากล 
5. กาํกบัดแูล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสงู เพือใหม้นัใจว่า มีการ

นาํนโยบายและกลยทุธท์ีไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบติัตามเพือประโยชนส์งูสดุแก่ทกุฝ่ายทีเกียวขอ้ง 
6. กาํกบัดแูลและพฒันาระบบการบริหารความเสียงรวมทงัการกาํกบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพือใหเ้ป็นมาตรฐานที

ยอมรบั  
7. ไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแยง้หรอืแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบรษัิท 
8. จัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัท และมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซือสัตยส์ุจริตและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
9. สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนกึในจริยธรรมและคณุธรรม โดยตระหนกัในความสาํคญัของระบบการควบคมุภายในและระบบ

การตรวจสอบภายใน เพือลดความเสียงดา้นการทจุรติและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทงัปอ้งกนัการกระทาํผิดกฎหมายดว้ย 
10. ดแูลผลประโยชนท์งัของผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได ้
11. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั โดยกรรมการทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรอืเลขานกุารคณะกรรมการทราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 
โดยในการปฏิบติัหนา้ทีคณะกรรมการบริษัท อาจขอคาํปรกึษาจากทีปรกึษาอิสระภายนอก หรือผูเ้ชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่ามี

ความจาํเป็นและเหมาะสม 
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ทงันี บรษัิทไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจอนมุติัของคณะกรรมการบรษัิทไวใ้น “ระเบียบอาํนาจอนมุติัและดาํเนินการ” ของบรษัิทและบรษัิทใน
เครอื โดยใหค้ณะกรรมการบรษัิท มีอาํนาจอนมุติัในเรอืงตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  

1) การกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท 
2) การกาํหนดระเบียบอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการของบริษัท ยกเวน้เรืองทีตอ้งนาํเสนอผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติั ไดแ้ก่ การเพิม

ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การโอนสิทธิเรยีกรอ้ง การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบับรษัิท เป็นตน้ 
3) การกาํหนดโครงสรา้งองคก์รของกลุม่บรษัิท 
4) การกาํหนดอตัราเบียประชมุและบาํเหน็จกรรมการ (เพือใหค้วามเห็นชอบ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน ก่อนนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป) 
5) การอนมุติังบประมาณรวมประจาํปีของกลุม่บรษัิท 
6) การลงทนุในโครงการใหม่ หรอืบรษัิทใหม่ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการการลงทนุ (หากจาํนวนเงินทีกาํหนดเกินกว่าจาํนวน

เงินทีเป็นสาระสาํคญัตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท.เรืองการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์รายการทีเกียว
โยงกัน การเปิดเผยสารสนเทศ ต้องได้รบัการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตาม
ประกาศดงักลา่วดว้ย) 

7) การเงิน ดา้นฝากและถอน ไดแ้ก่ การเปิดและปิดบญัชีธนาคาร / สถาบนัการเงิน และการกาํหนดผูล้งนามและวงเงินในระเบียบการ
ลงนามสงัจ่ายบญัชีธนาคารของบริษัท, ดา้นเงินกูแ้ละเงินคาํประกนั ไดแ้ก่ การเปิดวงเงิน O/D ธนาคาร และการกูย้ืมเงินและการ
ออกหนังสือคาํประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการกาํหนดนโยบายบริหารด้านการเงิน (โดยผ่านการเสนอจาก
คณะกรรมการการลงทนุ 

8) การจา้งงาน แต่งตัง โยกย้าย การปรบัเลือนตาํแหน่ง และเลิกจา้ง และการกาํหนดเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนอืนของ
เจา้หนา้ทีบรหิารระดบัประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลุม่ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

9) การประนอมหนี และการจาํหน่ายหนีสญู (ตอ่ราย) 
10) การอนุมติัโครงการ ทีเกินงบประมาณประจาํปี (โดยวงเงินเกิน 20% ของงบประมาณทีไดร้บัอนุมติัแลว้) หรือการอนุมติัโครงการ 

นอกงบประมาณประจาํปี (โดยวงเงินเกิน 30 ลา้นบาท) 
11) การตดัจาํหน่ายทรพัยส์ินถาวร (Write off) (พิจารณาจากมลูคา่คงเหลือตามบญัชี (Net Book Value) ) โดยการทาํลาย หรอืบรจิาค 
12) การอนุมติัรายการระหว่างกัน (รายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตาม

ความหมายของ ก.ล.ต.หรือ ตลท.) (หากจาํนวนเงินทีกาํหนดเกินกว่าจาํนวนเงินทีเป็นสาระสาํคญัตามความหมายของประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท.เรอืงการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์รายการทีเกียวโยงกนั การเปิดเผยสารสนเทศ ตอ้งไดร้บัการอนมุติั
จากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท หรอืทีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งปฏิบติัตามประกาศดงักลา่วดว้ย) 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีร ิหาร  
ประธานเจา้หนา้ทีบริหารมีอาํนาจและหนา้ทีเกียวกับการบริหารบริษัทตามทีคณะกรรมการจะมอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษัทตาม

นโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน หรืองบประมาณทีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการอย่างเครง่ครดั ซือสตัย ์สจุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท
และผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ อย่างดีทีสุด รวมทังการคาํนึงถึงความเสียงทีมีผลกระทบต่อองคก์ร อาํนาจหนา้ทีของประธานเจา้หนา้ที
บรหิารใหร้วมถึงกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 

1. ดาํเนินกิจการและบรหิารงานประจาํวนัของบรษัิท 
2. บรรจุ แต่งตงั ถอดถอน โยกยา้ย เลือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นักงานและ

ลกูจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบทีคณะกรรมการกาํหนด  
3. ดาํเนินการใหม้ีการจดัทาํ และส่งมอบนโยบายและกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ 

เพือขออนุมัติและมีหนา้ทีรายงานความกา้วหนา้ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณทีไดร้บัอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ           
3 เดือนทีมีการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

4. ดาํเนินการหรอืปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณทีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการ 
5. การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หนา้ทีบริหารไม่สามารถกระทาํได ้หากประธานเจา้หนา้ทีบริหารอาจมีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ ตอ่การใชอ้าํนาจนนัๆ   
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บรษัิทไดจ้ดัทาํระเบียบอาํนาจอนมุติัและดาํเนินการ เพือเป็นการกระจายอาํนาจ หนา้ที ในการตดัสินใจและการสงัการตามหนา้ทีทีไดร้บั
มอบหมาย รวมทงัเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการทีจ่ายเป็นเช็ค (จาํนวนเงินตงัแต่ 3,000 บาท ขึนไป) จะมีการอนุมติัโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ของบรษัิท 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองเลขานุการบร ิษัท  
คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตงัเลขานกุารบรษัิทตามทีกฎหมายกาํหนด 1 คน โดยทาํหนา้ที ดงันี 
1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพือใหก้ารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดการประชุม     

ผูถื้อหุน้ของบริษัท เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท แนวปฏิบติัทีดี และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

2. ดแูลเรืองการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ ของบริษัท เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูลอืนทีเกียวขอ้ง 

3. ใหค้าํปรึกษาเบืองตน้แก่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัท ในส่วนทีจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท      
กฎและระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ทีเกียวขอ้งกบับรษัิท  

4. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารทีเกียวกบัการประชมุ และเอกสารอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการ
บริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาํปี รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษัิท และรายงานการมีสว่นไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

5. ดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพือใหก้รรมการสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบทีเกียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางกาํกับดแูลกิจการทีดี และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ทงันีเพือก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้ 

6. ประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามมติทีประชมุของคณะกรรมการบรษัิท และทีประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 
5. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบร ิษัทอ ืน  

1) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบร ิษัทจดทะเบยีนของกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดใหก้รรมการแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนได ้โดยเมือรวมบริษัทแลว้  

ไม่เกินจาํนวน 5 บรษัิทจดทะเบียน ทงันี เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการของบรษัิทไดอ้ย่างเต็มที 

2) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบร ิษัทอ ืนของประธานเจ้าหน้าทบีร ิหาร   
คณะกรรมการบรษัิท ไดก้าํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบรหิารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทอืนได ้โดยเมือรวมบริษัทแลว้ ไม่เกิน

จาํนวน 5 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) ทังนี เพือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าทีและความ
รบัผิดชอบ 
 

6. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน ืองของกรรมการ   
1) กรรมการทีไดร้บัการแต่งตังใหม่ตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพือใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลทีสาํคัญและจาํเป็นอย่างเพียงพอก่อน

ปฏิบติัหนา้ที 
2) กรรมการจะไดร้บัการพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนือง โดยบริษัทไดส้นับสนุนการเขา้ร่วมอบรมหลักสูตรตามขอ้เสนอแนะของสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) หลักสู ต ร  Directors Certification Program (DCP) หลักสู ต ร  Audit Committee Program (ACP) เป็ น ต้น  ซึ ง
กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวมาแลว้ นอกจากนียงัมีการส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอืนทีเกียวขอ้ง ซึงทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผูช่้วยแจง้หลกัสูตรการอบรมทีน่าสนใจใหก้ับทุกท่าน
ทราบ โดยบริษัทเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเพือช่วยใหก้รรมการสามารถทาํหนา้ทีและกาํกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี การพัฒนา
ความรูอ้ย่างต่อเนืองของกรรมการประกอบดว้ยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทงัภายในและภายนอก การดงูานต่างประเทศ การเยียมชมธุรกิจ
ตา่งๆ ของบรษัิท เป็นตน้ 
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การเขา้รว่มอบรมของกรรมการหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึงตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ซงึจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)       
 

 
ทงันี บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มในการฝึกอบรมทีจดัขึนสาํหรบักรรมการ โดยกรรมการของบริษัทเขา้รว่มอบรมในหลกัสตูร

ดงักลา่วรอ้ยละ 70% ของจาํนวนกรรมการทงัคณะ   
 

นอกจากนี ในปี 2563 มีกรรมการของบริษัทไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรหรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาทีเป็นการเพิมพนูความรูใ้นการปฏิบติังานอย่าง
ตอ่เนือง ดงันี    

 
ลาํดับท  ี หลักสูตรการอบรม วันท  ี

นางอ ังคณีย  ์  ฤกษศ์ิร ิสุข  
1. สมัมนาออนไลนโ์ครงการ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครงัที 

3/2020 ในหวัขอ้ “Related party transaction and impairment issues”  
จดัอบรมโดย : สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย  

23 กรกฎาคม 2563  

2. เขา้อบรมหลกัสตูร CFO Refresher Course รุน่ที 1 “เตรียมพรอ้มรบัมือภาวะเศรษฐกิจ กลยทุธก์ารใช้
เครอืงมือทางการเงินเพือจดัหาเงินทนุและสรา้งการเติบโต”  
จดัอบรมโดย : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7 พฤศจิกายน 2563 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจาํปี 

1) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบร ิษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายบุคคลและทงัคณะกรรมการเป็น

ประจาํทุกปี เพือใชเ้ป็นกรอบในการตรวสอบการปฏิบติังานในหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท รวมทงัพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัท และการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีทีผ่านมา เพือสามารถนาํมาแกไ้ขและเพิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน และนาํเสนอผลการประเมินทีไดต้อ่ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป  

รายชือกรรมการ  

หลักสูตรการอบรม 
Directors 

Accreditation Program 
(DAP) 

Directors    
Certification Program 

(DCP) 

Refresher DCP 
(DCP Re) 

Anti Corruption :       
The practical Guide 

(ACPG) 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน รุน่ที 57/2006 รุน่ที 95/2007   
2. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก   รุน่ที 20/2002 รุน่ที 1/2005 รุน่ที 15/2014 
3. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั รุน่ที 49/2006    

4 นายชยัประนิน  วิสทุธิผล   รุน่ที 88/2007   

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

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

7. นางองัคณีย ์ ฤกษศิ์รสิขุ รุน่ที 138/2017    
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ในปี 2563 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทังคณะและรายบุคคล โดยส่วนงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ซึงฝ่ายพฒันา
ธรรมมาภิบาลเพือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิท โดยส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวใหก้บั
กรรมการเพือทาํการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทงัคณะและรายบุคคล จากนนัใหก้รรมการจดัส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานทีผ่านการประเมินผลแลว้ กลับคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพือทาํการประมวลผลและดาํเนินการต่อไป โดยมี
เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั กล่าวคือ 4 = มีการดาํเนินการ
ในเรืองนันอย่างดีเยียม / 3 = มีการดาํเนินการในเรืองนันดี / 2 = มีการดาํเนินการในเรืองนันพอสมควร / 1 = มีการดาํเนินการในเรืองนันเล็กนอ้ย /        
0 = ไม่มีการดาํเนินการในเรอืงนนั       

 การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ (ประเมินทงัคณะ) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
(1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
(2) บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) การประชมุคณะกรรมการ 
(4) การทาํหนา้ทีของกรรมการ 
(5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  

สาํหรบัปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ (ประเมินทงัคณะ) โดยคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑดี์  

 การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ (ประเมินรายบคุคล) ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
(1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
(2) การประชมุของคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

สาํหรบัปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ (ประเมินรายบคุคล) โดยคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑดี์  
 

2) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํ    

ทกุปี ทงันี เพือสอบทานการปฏิบติังานในหนา้ทีของคณะกรรมการชดุย่อย รวมทงัพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานในหนา้ทีของคณะกรรมการชดุย่อยในระหว่างปีทีผ่านมา เพือสามารถนาํมาแกไ้ขและเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน และนาํเสนอผลการ
ประเมินทีไดต้อ่ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

ในปี 2563 ไดม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ โดยส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัทาํแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึงฝ่ายพฒันาธรรมมาภิบาลเพือตลาดทุน ตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท และ/หรือปรบัปรุงตามขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะชดุ โดย
ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวใหก้บักรรมการชุดย่อยเพือทาํการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย จากนันใหก้รรมการชุดย่อยจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานทีผ่านการประเมินผลแลว้ กลบัคืนมายงัส่วนงาน
เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทเพือทาํการประมวลผลและดาํเนินการตอ่ไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดาํเนินการในเรืองนันอย่างดีเยียม / 3 = มีการดาํเนินการในเรืองนันดี / 2 = มีการดาํเนินการในเรืองนัน
พอสมควร / 1 = มีการดาํเนินการในเรอืงนนัเลก็นอ้ย / 0 = ไม่มีการดาํเนินการในเรอืงนนั    
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โดยการประเมินการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2563 ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่    
(1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
(2) การประชมุคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ทงันีผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2563 สรุปไดด้งันี  

 ผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑดี์ 

 ผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน โดยคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑดี์  

 ผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบรหิารความเสียง โดยคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑดี์  

 ผลการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ โดยคะแนนเฉลียอยู่ในเกณฑดี์  
 

3) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทบีร ิหาร     
คณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที

บริหารเป็นประจาํทุกปี ทงันี เพือเป็นแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และนาํเสนอผลการประเมินทีไดต้่อทีประชุม
คณะกรรมการบรษัิท เพือรบัทราบและพิจารณาอนมุติั 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัท โดยส่วน
งานเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานดงักลา่ว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสงูสดุของบรษัิท 
ซงึฝ่ายพฒันาธรรมมาภิบาลเพือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัท โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานดงักล่าวใหก้ับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพือทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารของ
บริษัทจากนันใหก้รรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทีผ่านการประเมินผลแลว้ กลับคืนมายังส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพือทาํการประมวลผลและดาํเนินการต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดาํเนินการในเรืองนันอย่างดีเยียม / 3 = มีการดาํเนินการในเรืองนันดี / 2 = มีการดาํเนินการในเรืองนัน
พอสมควร / 1 =  มีการดาํเนินการในเรอืงนนัเลก็นอ้ย / 0 = ไม่มีการดาํเนินการในเรอืงนนั   

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ซึงประกอบดว้ย 10 หวัขอ้หลกั 
ไดแ้ก่ 

(1) ความเป็นผูน้าํ 
(2) การกาํหนดกลยทุธ ์
(3) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์
(4) การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
(5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
(6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
(7) การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
(8) การสืบทอดตาํแหน่ง  
(9) ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
(10) คณุลกัษณะสว่นตวั 

 

สาํหรบัปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารว่า ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมีผลการ
ปฏิบติังานอยู่ในเกณฑดี์  

8. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  
คณะกรรมการบริษัทเห็นความสาํคัญและสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาแผนการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ/หรือผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ซึงเป็นส่วนหนึงในยุทธศาสตรก์ารวางแผนทรพัยากรมนุษยข์องบริษัท โดยเป็นการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรทีมีศกัยภาพสงู ไดแ้ก่ 
กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู ซงึเป็นผูท้ีมีความรูเ้กียวกบัธุรกิจเป็นอย่างดีใหป้ฏิบติัหนา้ทีแทนประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ในกรณีทีประธานเจา้หนา้ที
บรหิารไม่สามารถปฏิบติังานไดห้รอืตาํแหน่งวา่งลง เพือช่วยใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทมีความคลอ่งตวัและตอ่เนือง  
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8.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพือช่วยพิจารณากลนักรองการดาํเนินงานทีสาํคญัอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา หรือรบัทราบ หรืออนุมัติ 
แลว้แต่กรณี อย่างสมาํเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบติังานเพือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบในรายงานประจาํปี ซงึจะเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุใหก้าร
ดาํเนินงานโดยรวมของบรษัิทบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยมีคณะกรรมการชดุย่อยทงัหมด 4 คณะ ดงันี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3) คณะกรรมการบรหิารความเสียง 
4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิททีเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซงึมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง 
คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ 
นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็นผูท้ีมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ทีในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดาํเนินงานใหถ้กูตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล รวมทงัสอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสียง และ
ระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ทีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัททีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทังมีการปรึกษาหารือกับผูส้อบบัญชี ทีปรึกษา และ
ผูเ้ชียวชาญดา้นกฎหมายและบญัชี ในกรณีทีจาํเป็น  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
รายชอื  ตาํแหน่ง สถานะ 

1. นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

นายปรญิญา  สทุธิยงค ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งล่าสุดตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 

2563 ทงันี เมือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปไดอ้ีก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนด
เป็นนโยบายเพิมเติมวา่ กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมือไดป้ฏิบติังานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรอื 3 วาระติดตอ่กนั 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี 

1. สอบทานใหบ้รษัิท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาวฒุิการศึกษา ประสบการณ ์การอบรมของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในทีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าว พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ยหรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอืนใดทีรบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดงักลา่ว ตลอดจนเสนอการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี   
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5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทงันีเพือใหม้นัใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี 

6.1 ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
6.2 ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสียง และระบบ

การตรวจสอบภายในของบรษัิท 
6.3 ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  
6.4 ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5 ความเห็นเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนัและรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6.6 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
6.7 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร (Charter) 
6.8 รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท 
7. จดัใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครงั รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครงั และแต่งตังบุคคลทีเหมาะสมดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. เมือคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัแจง้ขอ้เท็จจริงจากผูส้อบบัญชี ในเรืองเกียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บคุคลซงึรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัท ไดก้ระทาํความผิดตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เช่น เรืองทุจริต 
ฉอ้โกง ยกัยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบในเรืองดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบืองตน้ใหแ้ก่
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัวนัทีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

9. ในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ซงึอาจมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพือดาํเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

9.1 รายการทีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
9.2 การทจุรติหรอืมีสิงผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งทีสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึง กรรมการตรวจสอบรายใด     
รายหนึง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึงต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการกาํกับดแูลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั เพือให้
มนัใจวา่บรษัิทไดป้ฏิบติัตามทีกฎหมายและจรยิธรรมกาํหนดไว ้  

11. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีจาํนวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึงจะทาํหนา้ทีหลักในการ
พิจารณาสรรหาผูท้ีสมควรไดร้บัแต่งตังเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอืน พิจารณาแนวทางวิธีการและ
หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัตามขนัตอน รวมทงัพิจารณากลนักรอง การบรรจ ุแตง่ตงั ถอดถอน 
การกาํหนดงบประมาณการขึนค่าจา้ง การเปลียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวลัประจาํปีของผูบ้ริหารระดับสูง ก่อนนาํเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุติัตามขนัตอนตอ่ไป ทงันีในปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอรายชือบคุคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
รายชอื  ตาํแหน่ง สถานะ 

1. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 
2. นายแมทธิว  กิจโอธาน  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการบรหิาร 
3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 
4. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ 1 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

นางสนุทร ี อารยสมบรูณ ์ เลขานกุารกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
หมายเหตุ  
1 ไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ ์2563  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนมีขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี 
1. ทําหน้าทีคัดเลือกบุคคลทีสมควรได้รับการเสนอรายชือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัตามขนัตอน 
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ

ฝ่ายบรหิาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัตามขนัตอน 
3. พิจารณากลันกรอง การบรรจุ แต่งตัง ถอดถอน การกาํหนดงบประมาณการขึนค่าจา้ง การเปลียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุก

ประเภท เงินรางวลัประจาํปีของผูบ้รหิารระดบัสงู ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุติัตามขนัตอน 
4. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซงึรายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม

โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   
5. ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย   

3) คณะกรรมการบร ิหารความเสียง 
คณะกรรมการบรหิารความเสียง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

รายชอื  ตาํแหน่ง สถานะ 
1. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสียง กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
2. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการบรหิารความเสียง กรรมการอิสระ 
3. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์1 กรรมการบรหิารความเสียง กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

นายปรญิญา  สทุธิยงค ์ เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสียง  
หมายเหตุ 
1 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบรหิารความเสียง 
คณะกรรมการบรหิารความเสียงมีขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี 
1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงขององคก์ร (Overall Risk Management Policies) เพือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัท โดยครอบคลมุถึงความเสียงทกุประเภททีอาจเกิดจากทงัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร รวมถึงความเสียงดา้นกลยทุธ ์ความเสียงดา้น
การเงิน ความเสียงดา้นการปฏิบติังาน ความเสียงจากไม่ปฏิบติัตามกฎ/ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง ความเสียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสียงอืนๆ 
ทีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  

2. กาํหนดกรอบการบรหิารความเสียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management Framework)  
3. กาํกบัดแูลการดาํเนินการตามขนัตอนการบรหิารความเสียง  
4. ติดตามการปฏิบติัตามกลยทุธข์องหน่วยงานภายในองคก์ร  
5. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษัิท ในเรอืงเกียวกบัการบรหิารความเสียง  
6. รบัทราบผลหรอืความคืบหนา้ของการบรหิารความเสียงขององคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ทีงานตา่งๆ  
7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสียงโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซงึรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

กรรมการบรหิารความเสียง  
8. ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  
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4) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ    
คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตัง

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ เพือส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
รวมทงัเพือสรา้งความมนัใจและความน่าเชือถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
รายชอื  ตาํแหน่ง สถานะ 

1. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 
2. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั  กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 
3 นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 

นางสาวอญัชลี  พทุธปฏิโมกข ์ เลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการมีขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี 
1. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบติัดา้น

การกํากับดูแลสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุ่มบริษัท เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
พิจารณาอนมุติั และใหม้ีการถือปฏิบติัในทกุระดบั 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรืองเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกาํกบัดแูลสงัคม ชุมชน และ
สิงแวดลอ้ม 

3. ส่งเสริมและกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเป็นไปตามนโยบาย
การกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดแูลสงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้ม  

4. พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดแูลสงัคม ชมุชน และ
สิงแวดลอ้มของกลุ่มบรษัิท อย่างสมาํเสมอ เพือใหน้โยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดแูลสงัคม ชมุชน 
และสิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษัทเป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลตา่งๆ ทีไดก้าํหนดขนึ และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุติั 

5. รายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือทราบ หรอืพิจารณาอนมุติั 
6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซงึรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  
7. ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
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8.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บร ิหารระดับสูงสุด 

1) กรรมการอ ิสระ 
นิยามกรรมการอ ิสระ 
การสรรหากรรมการอิสระ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เพือนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิท และที

ประชุมผูถื้อหุน้ตามขนัตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ซึงตอ้งมีคณุสมบติัตามทีกาํหนดในประกาศของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคมุของบรษัิท ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปี ทงันีไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีปรกึษาของสว่นราชการ ซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท  

(3) ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น บิดา มารดา คูส่มรส พีนอ้ง และบตุร 
รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ใน
ลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ทีมี
ความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือทีปรกึษาทางการเงินซึงไดร้บัค่าบริการ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั    
ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้
รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบริษัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออก
เสียงทงัหมดของบรษัิทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท  

กรรมการอิสระ ทีมีคุณสมบัติตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
ในกรณีทีบคุคลทีบริษัทแตง่ตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลทีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที
กาํหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเห็นว่าการแต่งตงับุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที
และการใหค้วามเห็นทีเป็นอิสระ และบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 
ดงันี 

 ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพทีทาํใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด  

 เหตผุลและความจาํเป็นทียงัคงหรอืแตง่ตงัใหบ้คุคลดงักลา่ว เป็นกรรมการอิสระ  

 ความเห็นของคณะกรรมการของบรษัิทในการเสนอ ใหม้ีการแตง่ตงับคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 



รายงานประจาํปี 2563 	
 

63 การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

 

2) การสรรหาและการแต่งตังกรรมการและผู้บร ิหารระดับสูง 

 การสรรหาและการแตง่ตงักรรมการ 
คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการ

ของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทังกาํหนดคุณสมบัติของกรรมการทีตอ้งการสรรหาใหม่ โดยการจัดทาํ Board Skill Matrix เพือกาํหนด
คุณสมบัติของกรรมการทีตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังมีนโยบายใชบ้ริษัททีปรึกษา 
(Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) แลว้แตก่รณี ในการสรรหากรรมการของบรษัิทอีกดว้ย ทงันี บรษัิท
จะใหค้วามสาํคญักบับคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ีหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทกัษะวิชาชีพ ความเชียวชาญ
เฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ มีประวติัการทาํงานทีดี และมีภาวะผูน้าํ วิสยัทัศนก์วา้งไกล รวมทังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติทีดีต่อองคก์ร 
สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบรษัิท โดยมีกระบวนการทีโปรง่ใส สรา้งความมนัใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย
จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกลนักรอง หรือพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงั และจากนนันาํเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัเพือใหเ้ป็นไปตามขนัตอนตอ่ไป   

ทงันี ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทกาํหนดใหม้ีคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และเมือกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ การเลือกกรรมการ
บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตามขอ้ (1) เลือกตังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้   
(3) บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะ
พงึเลือกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด  

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลใดบคุคลหนึงซงึมีคณุสมบติั
ตามทีกฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บคุคลซงึเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคก่อน จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู่ 

 การสรรหาและการแตง่ตงัผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและการแต่งตงัผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ

อาํนาจอนมุติัและดาํเนินการของบรษัิท โดยระเบียบดงักลา่วไดผ้่านการพิจารณาและอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

3) ค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผู้บร ิหารระดับสูง    
 คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ดาํเนินการเกียวกบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อย สรุปไดด้งันี 

(1) กาํหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลนักรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับรษัิทในธุรกิจทีคลา้ยคลงึกนั และประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ ทงันี จะ
มีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัทีเหมาะสม และเพียงพอทีสามารถจะจงูใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน
ตามเปา้หมายทงัในระยะสนัและระยะยาว และรกัษากรรมการทีมีคณุภาพไวด้ว้ย 

(2) นาํเสนอหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละ
ตาํแหน่ง ทงัทีเป็นตวัเงิน และ/หรอืมิใช่ตวัเงินในแตล่ะปี ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาและนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือขอ
อนมุติั 
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โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทสาํหรบัปี 2563 สรุปไดด้งันี   

 

 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ ์ทีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด ซึงเชือมโยงกับผลประกอบการของ

บริษัททังในระยะสัน เช่น ความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดข้องบริษัท เป็นตน้ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลนักรองจาํนวนค่าตอบแทนทีเหมาะสม และเพียงพอทีสามารถจะจงูใจใหผู้บ้รหิารนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน
ตามเป้าหมายทังในระยะสันและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจทีคลา้ยคลึงกัน และนาํเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
พิจารณาและอนมุติัตามขนัตอนตอ่ไป 
 
8.4 การกาํกับดูแลการดาํเน ินงานของบร ิษัทย่อยและบร ิษัทร ่วม   

บรษัิทมีกลไกในการกาํกบัดแูลทีทาํใหส้ามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม เพือดแูลรกัษา
ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท ดงันี 

1) การส่งบุคคลเพือเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
โดยการเสนอชือและใชส้ิทธิออกเสียงแต่งตงับคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอรายชือต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพือพิจารณาอนุมติั โดยบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีหนา้ทีดาํเนินการเพือประโยชนท์ีดี
ทีสดุของบริษัทย่อยหรอืบริษัทรว่มนนัๆ และบริษัทไดก้าํหนดใหบ้คุคลทีไดร้บัแต่งตงันนั ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทีจะไป
ลงมติหรอืใชส้ิทธิออกเสียงในเรอืงสาํคญัในระดบัเดียวกบัทีตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท ทงันีการส่งกรรมการเพือเป็นตวัแทนใน
บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิท  

2) กาํหนดใหม้ีการประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจาํทกุเดือน เพือรว่มกนักาํหนดนโยบาย กลยทุธ ์แนวทางปฏิบติั การติดตามควบคมุใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตรท์ีกาํหนด ตลอดจนรายงานผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้ริหารมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายทีสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจ 

3) คณะกรรมการบรษัิท ไดก้าํหนดระเบียบอาํนาจอนมุติัและดาํเนินการของกลุม่บริษัท ซงึกลา่วถึงอาํนาจอนมุติัในการกาํกบัดแูลบริษัทย่อย เช่น 
การบรหิาร งบประมาณ การลงทนุ การเงิน การอนมุติัรายการระหวา่งกนั เป็นตน้ 

คณะกรรมการบร ิษัท  / คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนรายเดอืน 

(บาท) 
เบยีประชุม 

(บาท) 
คณะกรรมการบร ิษัท   

 ประธานกรรมการ 35,000 5,000 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 5,000 

 กรรมการตรวจสอบ 15,000 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 15,000 5,000 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  10,000 5,000 

คณะกรรมการบร ิหารความเสียง   

 ประธานกรรมการบรหิารความเสียง - 10,000 

 กรรมการบรหิารความเสียง - 5,000 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ    

 ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  - 5,000 
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4) การสง่หน่วยงานตรวจสอบภายในออกไปสุม่ตรวจการปฏิบติังานของบรษัิทย่อยอย่างสมาํเสมอ 
5) การควบคมุการปฏิบติังาน การใชจ่้าย การกาํหนดวงเงินในการเบิกจ่าย กาํหนดผูม้ีอาํนาจเบิกจ่ายซึงตอ้งมีการลงนามร่วมกนัเพือสอบทาน

รายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผูม้ีอาํนาจอนมุติัรายการทีถกูตอ้ง  
6) ใหบ้ริษัทย่อย และบริษัทร่วมจัดทาํงบประมาณประจาํปี โดยใหม้ีการทบทวน และปรบัปรุงงบประมาณเพือควบคุมแผนการดาํเนินงานอยู่

เสมอ 
7) ดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบติัตามกฎ ระเบียบทีเกียวขอ้งของหน่วยงานกาํกบัดแูล ไดแ้ก่ การทาํรายการระหว่างกนั การไดม้าและ

จาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา รวมทงัดแูลใหม้ีการจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงินถกูตอ้งตามทีควร 
ตามกฎหมายทีเกียวขอ้งและมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป  

 

8.5 การร ักษาข ้อมูลความลับและการใช ้ข ้อมูลภายใน   

บริษัทใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิงต่อการใชข้อ้มูลของบริษัท โดยปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบต่างๆ ที
เกียวขอ้ง ทังนี บริษัทไดก้าํหนดนโยบายเกียวกับการรกัษาขอ้มูลความลับและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทไดก้าํหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและผูท้ีเกียวขอ้งใหค้วามสาํคญัตอ่การเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัและการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท เช่น ขอ้มลูภายในทียงั
ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืขอ้มลูทีมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ หรอืขอ้มลูทีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท เป็นตน้ โดยสรุปไดด้งันี   

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท ในการหาประโยชนส์่วนตนและในเรอืงการทาํธุรกิจแข่งขนักบับรษัิท หรอืทาํ
ธุรกิจทีเกียวเนือง 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท้ีเกียวขอ้ง ตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(และตามทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) เช่น การระมัดระวังในการใชข้อ้มูลภายในใดๆ ซึงอาจมีผลต่อราคาของหลักทรพัยข์องบริษัท หนา้ทีการ
รายงานขอ้มลูการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท เป็นตน้    

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แมห้ลงัพน้
สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิทไปแลว้  

4) การกาํหนดใหเ้ฉพาะผูท้ีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรงเท่านนัทีจะไดร้บัขอ้มลู สาํหรบังานดา้นระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูทีเป็นความลบั
ของบริษัทและขอ้มูลทีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัท ซึงไดม้ีการกาํหนดบุคคลทีจะมีสิทธิในการเรียกใชข้อ้มูลภายในโดยมี
รหสัผ่านเฉพาะบคุคลในการเขา้สูร่ะบบ  

สาํหรบัมาตรการลงโทษ หากบรษัิทพบว่ามีการนาํขอ้มลูภายในบรษัิทไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตนและผูท้ีเกียวขอ้งนนั บรษัิทจะมีบทลงโทษทีรุนแรง
ถึงขนัใหอ้อกจากงานทนัที 

ในปี 2563 บรษัิทไม่พบรายงานวา่ กรรมการและผูบ้รหิารมีการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยใชข้อ้มลูภายใน 
 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

บรษัิทและบรษัิทย่อย ไดจ่้ายคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั สาํหรบัระยะเวลา ตงัแตว่นัที 1 มกราคม - 
31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี     

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  
 ชือบร ิษัทผู้จ ่าย ชือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 590,000 
2. บจ. เวฟ ทีวี  นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 395,000 

3. บจ. เวฟ พิคเจอรส์         นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 20,000 
4. บจ. เวฟ ฟู้ด กรุป๊  นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 10,000 
5. บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชนั กรุป๊ นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 30,000 

6. บจ. วอลลส์ตรที อิงลิช (ประเทศไทย) นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 950,000 
7. บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์ นางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ 1,535,000 

รวมทงัหมด 3,530,000 

 
2) ค่าบร ิการอ ืน  (non-audit fee)   

ปี 2563 บรษัิท ไม่ไดจ่้ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดั    
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8.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการทดีใีนเร ืองอ ืนๆ  

1) การประชุมคณะกรรมการบร ิษัท   

หนา้ทีสาํคญัในฐานะกรรมการบรษัิททีตอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างสมาํเสมอเพือรบัทราบและรว่มกนัตดัสินใจในการดาํเนิน
ธุรกิจของบรษัิท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดงันี 

(1) จาํนวนครงัและกาํหนดการประชมุ 
โดยในแต่ละปีมีการจดัประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครงั (ปีละ 4 ครงั) แต่ละครงัจะมีการกาํหนดวาระการประชมุล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และ

อาจมีการประชมุครงัพิเศษเพือพิจารณาเรอืงทีมีความสาํคญัเรง่ดว่น 
นอกจากนี การกาํหนดการประชุมคณะกรรมการดงักล่าว ไดถู้กกาํหนดเป็นวาระเพือพิจารณาเลือกวนั เวลา ทีเหมาะสมล่วงหนา้ในการ

ประชมุครงัสดุทา้ยของแตล่ะปี เพือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่มประชมุไดต้งัแตต่น้ปี  

(2) องคป์ระชมุและการประชมุ 
ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท กรรมการตอ้งมาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนกรรมการทงัหมดจงึครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือมีการพิจารณาเรืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซงึทาํหนา้ทีประธานในทีประชมุไดเ้ปิดโอกาส

ใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทงันี ในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึงมี
เสียงหนึงเสียง โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้รว่มประชมุ และ/หรือไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในที
ประชุมจะออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด ซึงโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครงั จะใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชัวโมง
โดยประมาณ ซงึคอ่นขา้งเพียงพอทีฝ่ายบรหิาร จะเสนอเรอืง และมากพอทีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทวักนั 

ทังนีคณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้โดยตรง นอกจากนี
คณะกรรมการสามารถเชิญผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีสว่นเกียวขอ้งในเรอืงตา่งๆ เขา้มาสอบถาม หรอืชีแจงรายละเอียดในระหวา่งการประชมุได ้

(3) วาระการประชมุ 
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผูร้่วมกันกาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรืองเขา้วาระการประชุม โดยที

กรรมการแตล่ะท่านสามารถเสนอเรอืงตา่งๆ เพือเขา้รบัการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได ้
(4) การจดัสง่เอกสารการประชมุ 

ในการประชุมแต่ละครงับริษัทไดจ้ัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ เพือใหก้รรมการบริษัทมีเวลา
พอเพียงทีจะศกึษาขอ้มลูในเรอืงตา่งๆ อย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ  

(5) การรายงานการประชมุ 
เมือสินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีหนา้ทีจดัทาํรายงานการประชุม และจัดส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัทลง

ลายมือชือพิจารณารบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ีประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครงัถัดไป ทงันี กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไ้ข เพิมเติมรายงานการประชมุใหม้ีความถกูตอ้งได ้ 

สาํหรบัรายงานการประชมุทีไดร้บัการรบัรองแลว้จะถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอ้มกบัเอกสารแนบประกอบวาระ
การประชุมต่างๆ ซึงจัดเป็นเอกสารทีมีระดับความสาํคัญมากทีสุดเป็นความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยู่ทีฝ่าย Corporate Finance ซึงสาํนักงาน
เลขานกุารบรษัิทสงักดัอยู่ เพือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

(6) การประชมุของกรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกนัเองไดต้ามความจาํเป็น เพืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ใน

ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มดว้ย  
เมือวนัที 4 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารไดม้ีการประชุมร่วมกนั เพืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกบัการจดัการทีอยู่ใน

ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มดว้ย  
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รายชือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ในปี 2563 ทีผ่านมา ดงันี 
(หน่วย : ครงั) 

รายชือกรรมการ  

คณะกรรมการ
บร ิษัท 

(จาํนวน 10 คน) 
รวม 7 ครงั/ปี 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จาํนวน 3 คน) 
รวม 4 ครงั/ปี 

คณะกรรมการ     
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
(จาํนวน 4 คน) 
รวม 2 ครงั/ปี 

คณะกรรมการ
บร ิหารความเสยีง 

(จาํนวน 3 คน) 
รวม 1 ครงั/ปี 

คณะกรรมการ
กาํกับดูแลกิจการ  
(จาํนวน 3 คน) 
รวม 1 ครงั/ปี 

การประชุม
สามญัผู้ถ ือห ุ้น
ประจาํปี 2563 

เมือวนัท ี
30 กรกฎาคม 2563 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  7/7  2/2   1 
2 นายประเสรฐิ ภทัรดิลก  7/7 4/4    1 

3. นายสมศกัดิ  พยบัเดชาชยั 7/7 4/4   1/1 1 
4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร 7/7 4/4 2/2   1 
5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  4/7  2/2  0/1 1 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ 1 7/7  1/1 1/1 1/1 1 
7. นายอภิวฒัน ์ เงินหมืน 2 2/4     -N/A- 
8. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์   7/7   1/1  1 

9. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์3 4/4   -N/A-  -N/A- 
10. นางองัคณีย ์ ฤกษศ์ิรสิขุ 4 1/1     -N/A- 
กรรมการทีลาออกในปี 2563 

1. นายธีร ์ สีอมัพรโรจน ์5   -N/A-  -N/A- -N/A-  -N/A- 
2. นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์6 0/3     0 
3 นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์7 4/5     1 

 
หมายเหตุ  
1 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ ์2563  
2 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
3 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
4 ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการ เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2563   
5 ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสียง ตงัแตว่นัที 27 กมุภาพนัธ ์2563  
6 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563  
7 ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตงัแตว่นัที 10 พฤศจิกายน 2563   

 
2) จรรยาบรรณธุรกิจ   

ในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากจะใหค้วามสาํคญักับความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานแลว้ บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญักบัรูปแบบ
และวิธีการของการปฏิบติังานทีจะใหเ้กิดความสาํเรจ็ดงักลา่วควบคูก่นัเสมอมา ทงันี โดยยดึถือความมีจรยิธรรม ซงึรวมถึงความยติุธรรม และคณุธรรม
เป็นหลกัในการทาํธุรกรรม และติดต่อสมัพันธก์ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท    
ทกุคนรบัทราบ ทาํความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัตามในการปฏิบติัหนา้ทีของตน และช่วยกนัธาํรงไวเ้พือชือเสียงทีดี และความภาคภูมิใจของพนกังาน 
อันจะนาํไปสู่การเป็นองคก์รทีมีระบบการกาํกับดูแลกิจการทีดี อันเป็นสิงทีพึงคาดหวังจากบริษัท ซึงจะสรา้งความเชือมันให้เกิดขึน แก่ผูถื้อหุ้น           
นกัลงทนุ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอืนๆ ทีเกียวขอ้งทกุฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนและอนมุติั “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct” ฉบบัล่าสดุ ซงึไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท 
ทงันี จรรยาบรรณธุรกิจ มีเนือหาครอบคลมุในเรอืง ดงันี 
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(1)  หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ความซือสตัย ์  คณุธรรม 

 การรกัษาคาํพดูและความน่าเชือถือไวว้างใจ  ความจงรกัภกัดี 

 ความยดึมนัในวิชาชีพ  ความยติุธรรม 

 การเห็นอกเห็นใจผูอ้ืน  การเคารพตอ่ผูอ้ืน 

 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั  การปฏิบติัหนา้ทีอย่างเป็นเลิศ 

 ภาวะผูน้าํ  ชือเสียงและความภาคภมูิใจ 

 ความรบัผิดชอบตามหนา้ที  บคุลากร 

 นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  นโยบายการรกัษาขอ้มลูความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 

 นโยบายการปกปอ้งทรพัยส์ินของบรษัิท  นโยบายเกียวกบัการรบั การใหข้องขวญัและสิงตอบแทน 

 จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญา  นโยบายตอ่ตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั 

 นโยบายดา้นการไม่ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน  นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม 

 นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึก
ขอ้มูล และการควบคุมภายในดา้นบัญชีและการเงิน
ของบรษัิท  

 

(2) แนวทางปฏิบติั 

 แนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท และพนกังาน 

 แนวทางปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้และผูบ้ริโภค พนักงาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หนี คู่แข่งทางการคา้ 
ชมุชนและสงัคม  

บริษัทได้มีการสือสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รบัทราบรายละเอียด โดยการจัดทาํจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่เป็นเอกสาร         
ลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ท้ีเกียวขอ้งทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานดว้ยความซือสตัยส์จุริตและเทียงธรรม ตลอดจนใหพ้นกังานและผูบ้ริหารมีการ
ลงนามรบัทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทกุปี 

ทงันี กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท มีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครดั การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ ใหย้ึดถือ
และปฏิบติัตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษัท นอกจากนีอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนนั
เป็นความผิดตามกฎหมาย 

3) นโยบายต่อต้านการใหส้ินบนและการคอรร์ ัปช ัน   
คณะกรรมการบรษัิทมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสตัยส์จุริต โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยคณะกรรมการ

บริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัรา้ยแรงของการคอรร์ปัชนัทีทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ทงัยงัก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ในปี 2563 บริษัทอยู่ในระหวา่งการเขา้รว่มเป็นสว่นหนงึในสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)   

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติั “นโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั Anti-Bribery and Corruption Policy” 
ฉบบัลา่สดุซงึไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบรษัิท โดยไดก้าํหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัเพือป้องกนัมิใหบ้รษัิท พนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคล
อืน (เช่น บคุคลทีสาม) ทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบับรษัิท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมถึงกาํหนดขนัตอนการสอบทานการกาํกบัดแูล
และการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั เพือใหม้นัใจวา่ มีการปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ซงึนโยบาย
และแนวทางปฏิบติัสรุปได ้ดงันี  
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(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชันและ จรรยาบรรณธุรกิจของ

บรษัิท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกียวขอ้งกบัเรอืงคอรร์ปัชนัไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
(2) ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทาํทีเขา้ข่ายการคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลทีรบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ทีกาํหนดไว ้เช่น  E-mail: hotline@wave-groups.com เป็นตน้ 
รวมทงัตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีกาํหนดให้
ทาํหนา้ทีรบัผิดชอบเกียวกบัการติดตามการปฏิบติัตาม จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน เพือใหม้นัใจว่าบริษัทได้
ปฏิบติัภาระหนา้ทีตามกฎหมายและจริยธรรมทีกาํหนดไว ้และผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบติัอาํนาจในการดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมายและขอ้กาํหนด
ของหน่วยงานทีเขา้ไปกาํกบัติดตาม เพือใหม้นัใจว่ามีระบบควบคมุทีมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อความเสียงจากการคอรร์ปัชนัทีอาจ
เกิดขนึ 

(4) ผูบ้ริหารของบริษัทจดัใหม้ีการประเมินความเสียงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึงครอบคลมุความเสียงทีอาจเกิดจาก
การทจุริตหรือการคอรร์ปัชนัอย่างสมาํเสมอและทบทวนมาตรการจดัการความเสียงทีใชอ้ยู่ใหม้ีความเหมาะสมทีจะป้องกนัความเสียงให้
อยู่ในระดบัทียอมรบัได ้ 

(5) บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูท้ีปฏิเสธหรอืแจง้เรอืงการคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับรษัิท ตามทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การ
กระทาํผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Procedures) ของบรษัิท  

(6) ผูท้ีกระทาํการคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามขอ้บงัคบัเกียวกบัการ
ทาํงานของบรษัิท นอกจากนีอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย  

(7) บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรูแ้ละทาํความเขา้ใจกบับคุคลทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบับรษัิท หรอือาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัทในเรืองทีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนัฉบบันี โดยบริษัทมีการฝึกอบรม
และ/หรอืใหค้วามรูท้งัภายในและภายนอกบรษัิท เพือใหค้วามรูเ้กียวกบันโยบายตอ่ตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนัใหก้บัพนกังาน 

(8) เพือใหเ้กิดความชัดเจนในการดาํเนินการในเรืองทีมีความเสียงสูงกับการเกิดการคอรร์ปัชนั บริษัทไดใ้หค้าํแนะนาํและวิธีปฏิบติัเพือให้
พนกังานของบริษัททุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัโดยครอบคลมุในเรือง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพือการกุศล 
เงินสนบัสนนุ และของขวญั คา่บรกิารและคา่ใชจ่้ายอืน 

4) นโยบายการแจ้งการกระทาํผิดและใหค้วามคุ้มครองผู้ร ้องเร ียน  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายการแจ้งการกระทําผิดและให้ความคุ้มครองผู้รอ้งเรียน Whistleblower 

Procedures” ฉบบัล่าสดุซึงไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท เพือเป็นการสนบัสนุนใหพ้นกังาน ผูบ้ริหารและกรรมการสามารถรายงานหรือรอ้งเรียน
เกียวกับการพฤติกรรมใดๆ ทีอาจก่อใหเ้กิดการกระทาํทีไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสม
ทางการเงินหรอืการฉอ้โกง หรอืการกระทาํทีผิดกฎหมาย หรอืผิดตอ่นโยบายของบรษัิท 

โดยบริษัทจะดาํเนินการตามขนัตอนอย่างสมเหตสุมผล เพือทีจะปกป้องและใหค้วามคุม้ครองต่อผูร้อ้งเรียน ซึงผูร้อ้งเรียน จะไดไ้ม่ตอ้งหวนั
เกรงตอ่การตอบโต ้หรอืการกระทาํใดๆ ทไีม่เป็นธรรม เช่น การข่มขู่ คกุคาม เป็นตน้ 

ทงันี ในปี 2563 ไม่พบการรอ้งเรยีนเกียวกบัการกระทาํผิดใดๆ ทีเป็นนยัสาํคญัทงัจากบคุคลภายในและภายนอกบรษัิท 

5) การควบคุมภายในและการบร ิหารความเสียง 
(1) การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในทีครอบคลมุทงัในดา้นการเงิน 
การบริหาร การดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบทีเกียวขอ้ง นอกจากนีมีการกาํหนด
ภาระหนา้ที ระเบียบอาํนาจอนมุติัและดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์ินของ
บรษัิทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบง่แยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพือใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่ง
กนัอย่างเหมาะสม รวมทงับริษัทยงัจดัใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานทีรบัผิดชอบ และไดก้าํหนดใหม้ีการประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน และรายงานตอ่ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท อย่างนอ้ยปีละครงั 
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(2) การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบรษัิท จดัใหม้ีสาํนกัตรวจสอบภายในทีรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร โดยทาํหนา้ที

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทังใหค้าํปรึกษาเกียวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสียง การกาํกบัดแูลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนือง ทงันี เพือคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดาํเนินงานของบริษัทได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมนัใจวา่ การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินทีสาํคญัของบรษัิทและบรษัิทย่อย ไดด้าํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางทีกาํหนดและบรรลุตามนโยบายและวตัถุประสงคท์ีฝ่ายบริหารไดก้าํหนดไว ้รวมทังบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บังคับ 
ระเบียบทีเกียวขอ้งกบับรษัิท 

ดงันัน เพือใหส้าํนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที คณะกรรมการบริษัทจึง
กาํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบงัคบับญัชาขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนงาน
ตรวจสอบ และนาํเสนอขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารอย่างทนัเวลาและสมาํเสมอ  

(3) การบรหิารความเสียง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการบริหารความเสียง โดยพิจารณาถึงความเสียงทกุประเภททีอาจเกิดจากทงัปัจจยั

ภายในและปัจจัยภายนอกองคก์รทีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพือใหค้งเหลือความเสียงในระดบัทียอมรบัไดแ้ละเหมาะสมกับ
สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยกาํหนดใหก้ารบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึงของการตดัสินใจ การวางแผนกลยุทธ ์แผนงาน และการ
ดาํเนินงานของบรษัิท ทงันี บรษัิทไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัมีสว่นรว่มในกระบวนการดงักลา่วดว้ย 

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาอนุมติันโยบายการบริหารความเสียงตามทีคณะกรรมการบริหารความเสียงเสนอ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสียงจะรายงานความเสียงทีสาํคญัทีอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธข์องบริษัท แผนการบริหารและจดัการความเสียงดงักล่าว
ตอ่คณะกรรมการบรษัิท รวมทงั มีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเสียงอย่างสมาํเสมอ และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุติั 

นอกจากนี บริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการเผยแพรน่โยบายการบรหิารความเสียงของบริษัทบนเว็บไซตข์องบริษัทและติดประกาศ เพือใหท้กุคน
ในองคก์รรบัทราบและตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียง รวมทงัเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ นักลงทุน และผูม้ีส่วน    
ไดเ้สีย   

6) นโยบายการจัดทาํรายงานทางการเงนิ  การบันทกึข ้อมูล และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงนิของบร ิษัท   
บริษัทเชือมันว่า การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้และภายในเวลาทีเหมาะสม ซึงเป็นส่วนสาํคัญต่อความ

น่าเชือถือของบริษัท อีกทงัยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการรกัษาความเชือมนัและความไวว้างใจจากพนกังาน ผูถื้อหุน้ รวมทงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษัท 
ดงันนั บรษัิทจงึมีความรบัผิดชอบทีตอ้งบนัทกึ จดัหมวดหมู่ และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทกุรายการอย่างถกูตอ้งและครบถว้นโดยเป็นไปตาม
หลกัการและมาตรฐานการบญัชี รวมทงัถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของทางราชการ  

การจดัทาํรายงานการเงินอย่างไม่ถูกตอ้ง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท หา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานคนใดคนหนึงของบรษัิทบนัทึกขอ้มลูดา้นบญัชีและการเงิน หรอืจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิท โดยมีเจตนาซอ่นเรน้ ปกปิด หรือ
บิดเบือนขอ้มลู นอกจากนี พนกังานทกุคนมีหนา้ทีตอ้งเก็บรกัษา ปกปอ้ง และทาํลายเอกสารของบรษัิท ตามทีบรษัิทและกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดไว ้

บรษัิทจะนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกียวกบัการควบคมุภายในทีเห็นวา่จาํเป็น เพือใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

การทีบริษัทจดัใหม้ีการควบคมุภายในทางดา้นบญัชีและการเงิน จะทาํใหบ้ริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงคใ์นการทาํใหข้อ้มลูทางดา้นบญัชีและ
การเงินถูกตอ้งและเชือถือได ้การควบคมุภายในทีควรจดัใหม้ี อาทิเช่น การอนุมติัรายการ การควบคมุความถูกตอ้งและครบถว้นของรายการ การควบคุม
ทรพัยส์ิน การกระทบยอดบญัชีคมุ (Reconciliation) การตรวจสอบความถกูตอ้งกบับคุคลทีสาม และการควบคมุการสรุปรายการและการผ่านรายการไปยงั
บญัชีคมุยอด  

การจงใจใชอ้ิทธิพลอย่างไม่เหมาะสม หรือข่มขู่ บงการ หรือทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผิดขึนกับผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบอิสระ และผูต้รวจสอบภายใน
เกียวกบัรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบติังานหรอืการควบคมุภายในถือเป็นการละเมิดนโยบายของบรษัิท  

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบ้ริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรบัผิดชอบในการควบคุมดูแลใหก้ระบวนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคมุดา้นบญัชีและการเงินของบรษัิท เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้และตรงตามกาํหนดเวลา เพือใหผู้ใ้ชร้ายงานผลการดาํเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของบรษัิท ทีแสดงออกสูส่าธารณะเขา้ใจรายงานเหลา่นนัอย่างถกูตอ้ง 

หากพนักงานพบรายงานดา้นบญัชีและการเงินทีน่าสงสยั หรือพบการแสดงผลการดาํเนินงานไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสม รวมทงัพบเห็นการใช้
อาํนาจหนา้ทีกระทาํการโดยมิชอบ ขอใหพ้นักงานแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือรายงานขอ้เท็จจริง ตามช่องทางทีบริษัทไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การ
กระทาํผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
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7) ความสัมพันธก์ับผู้ลงท ุน  
คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัดีวา่ ขอ้มลูของบริษัททงัทีเกียวกบัการเงิน และทีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและ

ผูท้ีมีส่วนไดส้่วนเสียของบริษัท จึงไดก้าํชบัใหฝ่้ายบริหารของบริษัทดาํเนินการในเรืองทีเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง 
โปรง่ใส เชือถือได ้สมาํเสมอ ทนัเวลา และเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ซงึฝ่ายบริหารของบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัและ
ยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางและสือการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท 

ในส่วนของงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุนนั บริษัทไดจ้ดัตงัหน่วยงานสือสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Corporate Communications 
& Investor Relations) ทาํหนา้ทีติดต่อสือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์รวมทงัหน่วยงานกาํกบัดแูล และภาครฐัทีเกียวขอ้ง ซึงผูล้งทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษั ทได้ที  โทร 02-665-6705 หรือที  e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที  web-site : www.wave-
groups.com 

บริษัทมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธอ์ย่างต่อเนือง เพือเป็นการสือสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ทีเป็นประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ 
ผูล้งทุน นักวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละผูท้ีสนใจทวัไปใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัท ทงัการสอบถามทางโทรศพัท ์การพบปะกับนักวิเคราะห ์(Analyst 
Meeting) การแถลงข่าวต่อสือมวลชน  (Press Conference) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  (Opportunity Day) และการเผยแพร่ข่าว
ประชาสมัพนัธ ์(Press Release) เกียวกบักิจกรรมการลงทนุหรอืกิจกรรมทางธุรกิจทีสาํคญัๆ  
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9.1 นโยบายภาพรวม 

กลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกองคก์ร ทงันี
เพือให้สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ทีมุ่งดาํเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยังยืนของสังคมและสิงแวดลอ้ม โดย
คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ เพือเป็นแนวทางการดาํเนินงานของบรษัิทโดยสรุป ดงันี 

วิสัยทศัน  ์(Vision)  

บริษัทจะเป็นผู้น ําด้าน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบทีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น           
ไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอ้มทงัสรา้งความบนัเทิง ทงันีเพือเป็นการเติมเต็มและเสริมสรา้ง Lifestyle ของลกูคา้หรือผูบ้ริโภคใหม้ีความ
สมบรูณม์ากยิงขนึ  

พันธกิจ (Mission)  
เพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการบรหิารจดัการ บรษัิทมีพนัธกิจ สรุปไดด้งันี 

 การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรกิาร และความบนัเทิง เพือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 การใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัท ใหม้ีความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพเพือใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละพัฒนา
ผลิตภณัฑท์ีดีและมีคณุภาพยิงขนึใหก้บัองคก์ร 

 การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 การตระหนกัและใหค้วามสาํคญัตอ่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยการสนบัสนนุใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตทีดีขนึ 
 
9.2 การดาํเน ินงานและการจัดทาํรายงาน  

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลความรบัผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) บูรณาการใน
รายงานประจาํปี ตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : 
CSRI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนักถึงความสาํคญัในการผนวกแนวคิดดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมในกลยุทธก์ารจดัการ และมุ่งมนัทีจะเสริมสรา้ง
ความแข็งแกรง่ของระบบบริหารจดัการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมทวัทงัองคก์ร นอกจากนี กลุ่มบริษัท ยงัยึดมนัในความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อผูม้ี
สว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั และปฏิบติังานเพือผลประโยชนข์องกลุม่บริษัท อย่างเต็มความสามารถดว้ยความสจุรติโปรง่ใสทีสามารถตรวจสอบได ้
อนัเป็นรากฐานสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัท เพือใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
มาตรฐานการดาํเนินธุรกิจและความตอ้งการของสงัคมทีเปลียนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุม่บริษัทจงึไดก้าํหนดกรอบของกลยทุธ์
การดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกลุม่บรษัิททีสาํคญั ดงันี 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:   
กลุ่มบริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท โดยดาํเนินงานดว้ยความ

เป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นเกียวขอ้งทกุฝ่าย ยดึมนัในความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นเกียวขอ้งทกุฝ่าย เพือประโยชนร์ว่มกนัอย่างยงัยืน 

การต่อต้านการทจุร ิตคอรร์ ัปชนั :   
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดย

คณะกรรมการบริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัรา้ยแรงของการคอรร์ปัชนัทีทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ทงั
ยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ในปี 2563 บรษัิทอยู่ในระหว่างการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึงในสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)     

9. ความร ับผิดชอบต่อสังคม 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรร์ปัชัน Anti-Bribery and Corruption 
Policy” ฉบับล่าสุดซึงไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้าํหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติเพือป้องกันมิใหบ้ริษัท พนักงานของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอืน (เช่น บุคคลทีสาม) ทีตอ้งปฏิบัติหนา้ทีทีเกียวขอ้งกับบริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน รวมถึงกาํหนดขันตอนการ    
สอบทานการกาํกบัดแูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั เพือใหม้นัใจว่า มีการปฏิบติัตาม
นโยบายฉบบันี ซงึนโยบายและแนวทางปฏิบติัสรุปไดด้งันี  

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บรษัิท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกียวขอ้งกบัเรอืงคอรร์ปัชนัไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทาํทีเขา้ข่ายการคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับรษัิท ตอ้งแจง้
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลทีรบัผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ทีกาํหนดไว ้เช่น E-mail: hotline@wave-groups.com    
เป็นตน้ รวมทงัตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคล
ทีกาํหนดใหท้าํหนา้ทีรบัผิดชอบเกียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพือใหม้นัใจว่าบรษัิทได้
ปฏิบติัภาระหนา้ทีตามกฎหมายและจริยธรรมทีกาํหนดไว ้และผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ
ทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอาํนาจในการดาํเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเขา้ไปกาํกบัติดตาม เพือใหม้นัใจว่า มีระบบควบคมุทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงจากการ
คอรร์ปัชนัทีอาจเกิดขนึ 

(4) ผูบ้ริหารของบริษัทจัดใหม้ีการประเมินความเสียงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึงครอบคลุมความเสียงทีอาจเกิด
จากการทจุริตหรือการคอรร์ปัชนัอย่างสมาํเสมอและทบทวนมาตรการจดัการความเสียงทีใชอ้ยู่ใหม้ีความเหมาะสมทีจะป้องกนัความ
เสียงใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้ 

(5) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูท้ีปฏิเสธหรือแจง้เรอืงการคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับริษัท ตามทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้
การกระทาํผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Procedures) ของบรษัิท 

(6) ผูท้ีกระทาํการคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามขอ้บงัคบัเกียวกับ
การทาํงานของบรษัิท นอกจากนีอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

(7) บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรูแ้ละทาํความเขา้ใจกบับุคคลทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบับริษัท หรืออาจ
เกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรืองทีตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชันฉบับนี โดยบริษัทมีการ
ฝึกอบรมและ/หรอืใหค้วามรูท้งัภายในและภายนอกบริษัท เพือใหค้วามรูเ้กียวกบันโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนัใหก้บั
พนกังาน  

(8) เพือใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเรืองทีมีความเสียงสงูกบัการเกิดการคอรร์ปัชนั บริษัทไดใ้หค้าํแนะนาํและวิธีปฏิบติัเพือให้
พนกังานของบริษัททกุระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัโดยครอบคลมุในเรอืง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพือการกศุล 
เงินสนบัสนนุ และของขวญั คา่บรกิารและคา่ใชจ่้ายอืน 

การเคารพสิทธ ิมนุษยชน :   
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมันในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รวมทงัหลกัสิทธิมนษุยชน โดยมีนโยบายดงันี 

ดา้นสิทธิมนษุยชน 

 เคารพในศักดิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลทีไดม้ีปฏิสัมพันธ์ดว้ยในระหว่างการปฏิบัติหนา้ที และไม่
กระทาํการใดๆ หรอืสง่เสรมิใหม้ีการละเมิดหรอืลว่งเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ 
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ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทังทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็น เชือชาติ สีผิว เพศ 
ความโนม้เอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดา้นการเมืองทีไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็น    
อืนใด 

 จดัใหม้ีสิทธิประโยชน ์และสวสัดิการตา่งๆ ทีพนกังานพงึจะไดร้บัจากบรษัิท 

 จดัใหม้ีขนัตอน วิธีการ และกระบวนการยืนขอ้รอ้งทกุข ์และพิจารณายติุขอ้รอ้งทกุขท์ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 กรณีมีการกระทาํผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องดาํเนินการเพือให้มีการพิจารณาสอบสวนเพือลงโทษแลว้แต่กรณี และเพือความ        
เป็นธรรม 

การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม: 
คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรบคุคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล ทาํหนา้ทีดแูล

รบัผิดชอบใหม้ีการดูแลใหพ้นักงานไดร้บัผลตอบแทนทีเหมาะสม มีการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมใหพ้นกังานมี
โอกาสพัฒนาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดลอ้มใหม้ีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทาํงานตามหนา้ที รวมถึงการจัด
สวสัดิการพนกังานตามกฏหมายแรงงาน และอืนๆเพิมเติม เช่น การประกนัสขุภาพ การทาํประกนัภยัหมู่ การจดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลียงชีพ เป็นตน้ 

ความร ับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บร ิโภค: 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความสาํคญัของลกูคา้และผูบ้ริโภคของบริษัท และมนัใจว่าเงือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทวัไป โดยบรษัิทมีความมุ่งมนัในการจาํหน่ายสินคา้และใหบ้รกิารกบัลกูคา้และผูบ้รโิภคของบรษัิท โดย 

 ใหล้กูคา้และผูบ้รโิภคของบรษัิทไดใ้ชส้ินคา้และบรกิารโดยไดร้บัประโยชนส์งูสดุทงัดา้นคณุภาพและราคาทีเหมาะสม 

 สามารถสง่มอบสินคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้และผูบ้รโิภคไดภ้ายในเวลาทีกาํหนด 

 มีนโยบายรกัษาความลบัของลกูคา้และผูบ้รโิภค รวมทงัจดัใหม้ีหน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้และบริการ รวมทงั
รบัขอ้รอ้งเรยีน เพือใหล้กูคา้และผูบ้รโิภคไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุในสินคา้และบรกิารเพือความสมัพนัธท์ียงัยืนตอ่ไป   

การดูแลร ักษาสิงแวดล้อม: 
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภยั ชีวอนามยัและสิงแวดลอ้มอย่างสงูสุด ซึงไดม้ีแนวทาง

ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้มของทอ้งถินหรอืประเทศทีบรษัิทเขา้ไปทาํธุรกิจ 

 ปฏิบติัตามมาตรฐานเพือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรบัพนกังานทกุคน 

 สง่เสรมิการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรอืงเกียวกบัสขุอนามยั ความปลอดภยัและสิงแวดลอ้มในทกุระดบั ตลอดจนสนบัสนนุ
วิธีการและการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัสิงแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

 เปิดเผยขอ้มลูทีเป็นจรงิ ในเรอืงความปลอดภยั ชีวอนามยั สิงแวดลอ้ม ซงึเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

โดยบรษัิทไดด้แูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน ลกูคา้ และบคุคลผูม้าติดตอ่งาน
อยู่เสมอ มีการปรบัปรุงตรวจเช็คระบบป้องกนัภยั โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกนัอคัคีภยัใหก้บัพนกังานเป็นประจาํทุกปี มีการรณรงค์
ใหใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า ดว้ยการใชป้ระโยชนท์งั 2 หนา้ในสาํนักงาน หรือใชวิ้ธีการรบั - ส่งไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล ์(electronic mail:       
e-mail) เพือลดการใชก้ระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวนัในเวลาพกัเทียง ตงัอณุภูมิเครืองปรบัอากาศของบริษัทไวท้ี 25 องศาเซลเซียส เปลียนมาใช้
หลอดไฟ LED ในสาํนกังาน เป็นตน้ โดยบรษัิทจะติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทกุปี 

ทังนี ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทาํงานของพนักงานทีมี
นัยสาํคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทาํประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอืนๆ ทีเกียวข้องจากการทาํงานของพนักงานไว้
แลว้ 



รายงานประจาํปี 2563 	
 

75 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

การร ่วมพัฒนาชุมชนหร ือสังคม: 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยทีสินคา้และบริการของบริษัท เป็นสิงทีลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรไดโ้ดยไม่มีผลรา้ยต่อสงัคม เช่น การผลิตรายการโทรทศัน ์ทีเป็นรายการทีไม่มีเนือหาทีแสดงถึงความรุนแรง หรอืเนือหาที
ตอ้งใชวิ้จารณญาณ ในการรบัชม กล่าวคือ รายการละครโทรทศัน ์ทีใหท้งัความบนัเทิง และสอดแทรกคณุธรรม และบริษัทไดส้่งศิลปินเป็นทูตเขา้
รว่มงานกบัองคก์ารกศุลดาํเนินการโดยไม่หวงัสิงตอบแทน รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ีอยู่รอบขา้ง
มากกว่าทีมีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายามทีจะค่อยๆ ใหม้ีการซมึซบัเกียวกบัความรบัผิดชอบทางสงัคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัทีจะดาํเนินธุรกิจทีเป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามสาํคัญกับการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถินทีบรษัิทตงัอยู่หรอืเขา้ไปทาํธุรกิจ และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมนัที
จะใชค้วามพยายามอย่างตอ่เนืองทีจะดาํเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทงัทีดาํเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 
 

9.3 การดาํเน ินธ ุรกิจทมีีผลกระทบต่อความร ับผิดชอบต่อสังคม 
ไม่มี 

 

9.4 กิจกรรมเพอืประโยชนต์่อสงัคมและสิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้รว่มทาํการบริจาคเงินและสิงของใหแ้ก่ องคก์รหรือมลูนิธิเพือสงัคมต่างๆ ในทุกคราวทีมีโอกาส และภายในบริษัทเองไดม้ี

การจดัทาํกิจกรรมเพือสิงแวดลอ้มอยู่อย่างต่อเนือง เช่น การคดัแยกประเภทขยะมลูฝอย การรณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า หรือใชวิ้ธีการรบั - ส่ง
ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์หรอือีเมล ์(electronic mail: e-mail) เพือลดการใชก้ระดาษ การรณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ 

ในปี 2563 ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุม่บรษัิทไดร้ว่มทาํกิจกรรมเพือประโยชนต์อ่สงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยสรุปไดด้งันี   

กิจกรรม Special Online Course 2020  
เมือวนัที 21 กนัยายน 2563 นายโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั พรอ้ม

ดว้ยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจาํนวน 10,000 บาท จากโครงการ Special Online Course 2020 เพือร่วมจัดซืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ

ศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีคณุปิยนันท ์คุม้ครอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการดา้นการจดัหาโลหิตและภาพลกัษณอ์งคก์ร ศนูยบ์ริการ

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัมอบ ทงันี เพือเป็นการช่วยเหลือและคืนกาํไรสูส่งัคม   

สําหรับโครงการ Special Online Course 2020 นัน จัดขึนเป็นคอรส์อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ  Online รูปแบบใหม่  Progressive 

Learning โดยเป็นการสอนสดรวม 15 ชวัโมง ใหก้บัผูท้ีสนใจพฒันาภาษาองักฤษและตอ้งการเพิมทกัษะภาษาองักฤษในช่วงสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด 19 (COVID-19) ทีผ่านมา      
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กิจกรรม Big Box Big Boon ปีท  ี3 

จากการจัดกิจกรรมตงัตน้ Big Box Big Boon ในปี 2561 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ และปี 2562 ณ จังหวดัสุโขทยั ทีผ่านมาของทีมงานบริษัท 

วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชทุกสาขา ไดข้ยายผลอย่างต่อเนืองและมีการจัด

กิจกรรมขึนอีกครงัในปี 2563 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวดัระยอง เมือวนัที 10 ธันวาคม 2563 โดยทางทีมงานวอลลส์ตรีท อิงลิช ไดน้าํ

สิงของ เครืองใช ้และอปุกรณก์ารเรียน ไปมอบใหแ้ก่กลุ่มนกัเรียนพิเศษ รวมจาํนวนนกัเรยีนทงัสิน 200 คน โดยตวัแทนจากทางวอลลส์ตรีท อิงลิช มี

การจัดเลียงอาหารกลางวัน รวมถึงจัดสอนคลาสพิเศษ ให้ความรูด้้านคาํศัพท์พืนฐานเกียวกับการดาํรงชีวิตประจาํวันเป็นภาษาอังกฤษ เพือ

เสรมิสรา้งและพฒันาใหเ้ด็กไดค้วามรูแ้ละรกัในการเรยีนภาษาองักฤษตอ่ไป    
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10.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ที 
อาํนาจการอนมุติั และดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน และผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์ินของบริษัทให้
เกิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพือใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม     

ซึงระบบการควบคุมภายในดงักล่าว จะถูกประเมินโดยสาํนักตรวจสอบภายใน ซึงทาํหนา้ทีตรวจสอบเพือใหม้นัใจว่าการปฏิบติังานหลกั 
และกิจกรรมทางการเงินทีสาํคญัของบรษัิทไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดเอาไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบับริษัท รวมทงัมีการจัดตงัคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพือควบคมุและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบรษัิท และมีการวา่จา้งผูส้อบบญัชีภายนอก คือ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

การปฏิบติังานของสาํนกัตรวจสอบภายในนนั จะเริมจากการวางแผนการตรวจสอบประจาํปี (Yearly Audit Plan) โดยมีการเปิดโครงการ
ตรวจสอบ ซึงจะแจง้ใหแ้ก่ฝ่ายทีเกียวขอ้งรบัทราบ จากนนัจะทาํการสาํรวจเบืองตน้ (Preliminary Survey) กาํหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit 
Program) และดาํเนินการตรวจสอบตามลาํดับ และเมือการตรวจสอบเสร็จสินลง ทางสาํนักตรวจสอบภายในจะทาํการรายงานผล พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ หลงัจากนนัจะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจดัเก็บเอกสารทีสาํคญัไว้
เป็นหลกัฐาน ทงันี งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทอย่างสมาํเสมอตลอดทงัปี โดยจะหมนุเวียนตรวจสอบ
ในแตล่ะระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 

นอกจากนี เพือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที คณะกรรมการบริษัท 
จึงกาํหนดใหส้าํนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตงั โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหนา้
สาํนกัตรวจสอบภายในจะตอ้งผ่านการอนมุติั (หรอืไดร้บัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.2 การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที  1/2564 เมือวันที  25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมี
ความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม มีการติดตาม
ควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการทีผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ 
หรอืโดยไม่มีอาํนาจ ดงันี  

1) ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม  
คณะกรรมการบริษัท ไดด้แูลใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลได ้โดยไดม้ีการกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 

และงบประมาณใหแ้ต่ละหน่วยงานนาํไปปฏิบติั มีการจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยการแบ่งแยกตามหนา้ที มีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ
ทีดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขนึใชส้าํหรบัคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทกุคนเพือ
ใชเ้ป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติ และมีข้อกาํหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์บับรษัิท มีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือและการบริหารทวัไปที
รดักมุ รวมทงัมีการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังาน โดยคาํนงึถึงความเป็นธรรมตอ่คูค่า้ เพือประโยชนข์องบรษัิทในระยะยาว 

2) การบรหิารความเสียง 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management 

Committee) ทาํหนา้ทีกาํกับดูแลการบริหารความเสียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดบัทีองคก์รยอมรบัได ้โดยมีฝ่ายบริหารของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย  เพือร่วมพิจารณาความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน  (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) และการปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง (Compliance Risk) มีการประเมินปัจจยัความเสียง ซงึอาจจะสง่ผลกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท มีการวิเคราะหว์่าเหตกุารณใ์ดทีจะเป็นปัจจยัใหม้ีความเสียงเกิดขึน มีการวางแผนและกาํหนดมาตรการ
บรหิารความเสียง จดัใหม้ีการติดตามการบรหิารความเสียงของหน่วยงานตา่งๆ ภายในองคก์ร โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบรษัิท  

10. การควบคุมภายใน  และการบร ิหารจัดการความเสียง 
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คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานความเสียงทีอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท แผนการบริหารและ
จดัการความเสียงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทงัมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอ และนาํเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพือพิจารณาอนมุติั นอกจากนีบริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการเผยแพรน่โยบายการบรหิารความเสียงของบรษัิท บนเว็บไซตข์องบรษัิท เพือใหท้กุคน
ในองคก์รรบัทราบ และตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารความเสียง รวมทงัเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูม้ีสว่น
ไดเ้สีย 

3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบรหิาร  
คณะกรรมการบรษัิท ไดด้แูลใหแ้นวทางทีฝ่ายบรหิารกาํหนดไวไ้ดร้บัการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทกุคนในบรษัิท โดยการกาํหนด

อาํนาจและระดบัการอนมุติัรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ทีทีอาจเอือใหเ้กิดการกระทาํทีทจุรติออกจากกนั มีการกาํหนดขนัตอน 
และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืผูท้ีเกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วอย่างเหมาะสม เพือปอ้งกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
รวมทงัมีมาตรการทีจะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง    

4) ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มลู  
คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหม้ีการจัดการดา้นระบบสารสนเทศ เพือใหเ้กิดการตัดสินใจบนพืนฐานทีมีขอ้มูลทีมีคุณภาพและ

เพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอืน ดงันนั การสือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท้ีเกียวขอ้งจึงเป็นสิงจาํเป็นอย่างยิง
และเป็นสิงทีจะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยมีการจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม ซงึระบุ
ขอ้มลูทีสาํคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชมุ และใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีการจดัทาํรายงานการประชมุ 
มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีแยกไวเ้ป็นหมวดหมู่ รวมทงัการติดตามว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีทีรบัรอง
ทวัไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบรษัิท โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีทีทาํใหบ้รษัิทแสดงผลประกอบการทีคลาดเคลือนจากความเป็นจรงิ 

5) ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหม้ีการติดตามอย่างสมาํเสมอว่า ไดม้ีการปฏิบติัตามเป้าหมายทีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยัง

ดาํเนินอยู่อย่างต่อเนือง และมีการปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป รวมทังขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดร้บัการแกไ้ขอย่าง
ทนัท่วงที โดยมีการเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิาร กบัเปา้หมายทีกาํหนดไว ้และในกรณีทีผลการดาํเนินงานทีเกิดขนึมีความแตกตา่ง
จากเปา้หมายทีกาํหนดไว ้บรษัิทไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีเหมาะสม รวมทงัการจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบภายใน เพือเป็นกลไกสาํคญั
ทีมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน 

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึงสอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นบัญชีของบริษัท เพือ
กาํหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนัน พบว่า ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่พบสิงอันเป็นสาระสาํคัญ เพือ
เสนอแนะใหบ้รษัิทปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในแตอ่ย่างใด 
 

10.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบร ิษัท 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน   
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครงัที 4/2555 เมือวนัที 1 สิงหาคม 2555 ไดแ้ต่งตงันายปริญญา สทุธิยงค ์ตาํแหน่งผูจ้ดัการสาํนกั

ตรวจสอบภายใน และผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตังแต่วันที 1 
สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป เนืองจากมีประสบการณใ์นการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบรษัิท และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและ
การดาํเนินงานของบรษัิท จงึเห็นวา่ มคีวามเหมาะสมทีจะปฏิบติัหนา้ทีดงักลา่วไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ทงันี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตงั โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งผ่านการ
อนุมติั (หรือไดร้บัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  

หวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบร ิษัท   
บริษัทมอบหมายใหน้างสาวอญัชลี พุทธปฏิโมกข ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งานกาํกับดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) เพือทาํหนา้ที

กาํกบัดแูลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีกาํกบัดแูลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณุสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งาน
กาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบรษัิทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  
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79 รายการระหว่างกนั 
 

 
รายการระหว่างบร ิษัทกับบุคคลทอีาจมีความข ัดแย้งทางผลประโยชน  ์และรายการทเีกียวโยงกัน  

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการทาํรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์งัในปัจจุบนัและในอนาคตตาม
เงือนไขปกติธุรกิจ ซึงรายการระหว่างกันไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) ของบริษัท 
รวมทงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนมุติัรายการทีเกียวโยงกนัและรายการทีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์และมีความเห็นวา่การทาํรายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและไดค้าํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นสาํคญั  

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการทีเกียวโยงกนั ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ที 38 และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ทงันี ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูล้งทุนสามารถดขูอ้มลูของบริษัทยอ้นหลงัเพิมเติม
เพือเปรยีบเทียบขอ้มลู 3 ปี ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท โดยสรุปรายการทีมีนยัสาํคญัได ้ดงันี    
 

1) รายได้จากการใหบ้ร ิการ    

บร ิษัท ความสัมพันธ  ์ รายการทเีกยีวโยงกัน สาํหร ับปีสินสุด  
วันท  ี31 ธ ันวาคม 2563 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

รายได้จากการใหบ้ร ิการ จาํนวนเงนิรวม 19.72 ล้านบาท  
บริษัท เวฟ ทีวี จาํกดั กบั
บริษัท บีอีซี เวิลด ์จาํกัด 
(มหาชน) 

บ ริ ษั ท  บี อี ซี  เ วิ ล ด์  จํ า กั ด 
(มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษัท โดยถือหุ้นรอ้ยละ 
7.42 ของทนุจดทะเบียนทีเรยีก
ชาํระแลว้ 

ราย ได้จากการเป็ น ผู้
รั บ จ้ า ง ผ ลิ ต ล ะ ค ร
โทรทัศน์ เพือแพร่ภาพ
อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 

จาํนวนเงิน 19.72      
ลา้นบาท 

ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า 
การเขา้ทาํรายการดังกล่าวมี
เห ตุ ผ ล ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
สม เหตุสมผล เพื อ ให้การ
ดําเนิ นงานเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความคล่องตวั 
เนืองจากบริษัทย่อยประกอบ
ธุรกิจการรับจ้างผลิตละคร
โทรทัศน์เพือแพร่ภาพทาง
ช่อง 3 ซึงเป็นสถานีโทรทัศน์
ทีมี ชือเสียงเป็นทีนิยมของ   
ค น ดู แ ล ะ อ อ ก อ า ก า ศ
ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศ 
โดยอัตราการรับจ้างผ ลิต
ละครทีบริษัทได้รบัดังกล่าว
เป็นอัตราทีเทียบเคียงได้กับ
อัตราทีทางสถานีจ่ายให้กับ
ผู้รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์
รายอืน    

 

11. รายการระหว่างกัน 
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2) การซือสินค้าและบร ิการ  

บร ิษัท ความสัมพันธ  ์ รายการทเีกยีวโยงกัน สาํหร ับปีสินสุด  
วันท  ี31 ธ ันวาคม 2563 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบร ิหาร  จาํนวนเงนิรวม 10.40 ล้านบาท  
กลุม่บรษัิท กบักองทนุรวม
อสังหาริมทรพัย์มิลเลียน
แนร ์โดยบริษัท มาลีนนท ์
ทาวเวอร ์จาํกดั 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์   
มิลเลียนแนร  ์โดยบริษัท มาลี
นนท์ ทาวเวอร์ จํากัด มีกลุ่ม    
ผู้ ถื อหุ้น ให ญ่ กลุ่ ม เดียวกับ
บรษัิท 

ค่าเช่าและบริการพืนที
สาํนักงาน ค่านํา ค่าไฟ 
และอืนๆ 

จาํนวนเงิน 10.40    
ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษัท  ได้
พิจารณาอนุมติัรายการโดย
ผ่ าน ก า รส อบ ท าน แล ะ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ว่า การเขา้ทาํ
รายการดังกล่าวมี เหตุผล
สนับสนุนและสมเหตุสมผล 
เพื อ ให้ ก า รดํ า เนิ น ง า น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความคล่องตัว  สําหรับ
อตัราค่าเช่านันใกลเ้คียงกับ
ราค าตล าด ขอ งอ าค าร
สํ า นั ก ง า น อื น ใน พื น ที
เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ เ มื อ
เปรียบเทียบกับอตัราค่าเช่า
ตามราคาตลาดทีกองทุน
รวม ฯ  เส น อ ให้ กั บ ผู้ เ ช่ า    
รายอืนในอาคารเดียวกัน
แลว้ จะเห็นได้ว่าเป็นอัตรา 
ทีดีกว่าทีผูใ้หเ้ช่าเสนอใหแ้ก่
ผูเ้ช่ารายอืนๆ ดว้ย 

 

 
 





รายงานประจาํปี 2563 	
 

82 รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 

 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จํากดั 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ   
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด  

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่สําคญัและหมายเหตุ  

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ        
ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์     
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 

12.1 รายงานของผู้สอบบญัชีร ับอนุญาต 
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ข้อมูลและเหตกุารณ์ที่เน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.1 ทีอ่ธบิายเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงานขาดทุนและแผน
ธุรกจิของกลุ่มกจิการซึง่ขึน้อยูก่บัความสาํเรจ็ในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานต่อเนื่อง 
 
นอกจากนี้ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 ที่อธบิายถึงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการนําขอ้ยกเว้นจาก
มาตราการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563   
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 
ทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป เนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ   
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น    
แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่านี้  
 

เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.10 และ ขอ้ 21 สาํหรบั 
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ค่าความนิยม กลุ่มกจิการรบัรูค้่าความนิยมในสองกลุ่มของหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกจิสถาบนั
สอนภาษา (จาํนวน 390 ลา้นบาท) และส่วนงานธุรกจิภตัตาคาร 
(จํานวน 309 ล้านบาท) หรอืคิดเป็นร้อยละ 20.19 และร้อยละ 
16.00 ของสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม ตามลาํดบั 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
ที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจําทุกปี โดยไม่คํานึงว่าจะม ี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ จากการทบทวนการด้อยค่าดังกล่าว 
กลุ่มกจิการไดบ้นัทกึการดอ้ยคา่เพิม่เตมิเป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าประเมินวธิีที่ผู้บรหิารใช้ในการจดัทําประมาณการ
กระแสเงนิสดของแต่ละ CGU และตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคํานวณ นอกจากนี้ขา้พเจา้เปรยีบเทยีบประมาณการ
กระแสเงนิสดกบังบประมาณทางการเงนิซึ่งได้รบัการอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการบรษิัทข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกนั 
และคณะกรรมการบรษิทัไดส้อบทานขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการ
คาํนวณมลูคา่จากการใชแ้ลว้ 
 
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปี ปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2563) กบัขอ้มูลในประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ดัทํา
ในปีก่อน (พ.ศ. 2562) เพื่อพิจารณาว่าการจดัทําประมาณ
การในอดีตได้จดัทําขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งสมเหตุสมผล 
ขา้พเจา้พบวา่ผลการดาํเนินงานจรงิของปีปัจจุบนัสมเหตุสมผล 
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เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
 
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม  เนื่ องจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 
มสีาระสําคญัต่องบการเงนิ นอกจากนี้ในการประเมนิมูลค่าจาก
การใช้ นัน้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้บรหิารในการประเมินผล
ประกอบการของ CGU นัน้ๆ และการประมาณอตัราคดิลดทีใ่ช้
ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนและการด้อยค่าของ 
คา่ความนิยม 

 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 อตัราการเตบิโตซึ่งผู้บรหิารใช้ในการจดัทําประมาณการ

กระแสเงนิสด โดยขา้พเจา้เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโต
ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม
ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและ 

 อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 
กลุ่มกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในตลาด สาํหรบั
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

 

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการคํานวณ
มูลค่าจากการใช้ มคีวามสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์ 
ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

  
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ 
บริษทัย่อย 
 

 

 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 38.4 สาํหรบังบการเงนิ
ของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 
แก่บรษิทัยอ่ย 
 

บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อย 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกจิหลกั
ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา และส่วนงาน
ธุรกิจภัตตาคาร จํานวน 429 ล้านบาท และ 162 ล้านบาท 
ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 14 ของสนิทรพัย์
รวมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลาํดบั 
 

ผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการชาํระคนืเงนิกูข้องบรษิทัยอ่ย
ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ 
ส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งและสรุปว่าเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย
ดังกล่าว จะสามารถเรียกชําระคืนได้เพียงบางส่วน ดังนั ้น 
บรษิทัจงึบนัทกึคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่เตมิสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มื
จาํนวน 290 ลา้นบาท  
 

ขา้พเจ้าให้ความสําคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดังกล่าว เนื่ องจากมูลค่านัน้มีสาระสําคัญต่องบการเงิน และ 
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมนิค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดงักล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคญัของผู้บรหิารในการพจิารณา 
ขอ้สมมติฐานดงักล่าวประกอบด้วยอตัราการเตบิโต และอตัรา
คดิลด เป็นตน้ 

เนื่องจากผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการชาํระคนืเงนิกู้
ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการ
กระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และ 
ส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ
กระแสเงนิสดดงักล่าว ตามวธิดีงัต่อไปนี้ 
 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ

ทางการเงนิซึ่งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 
ขา้พเจา้พบวา่ขอ้มลูสอดคลอ้งกนั  

 เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) 
กบัขอ้มูลในประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ดัทําในปีก่อน 
(พ.ศ. 2562) เพือ่พจิารณาวา่การจดัทาํประมาณการในอดตี
ไดจ้ดัทาํขึน้จากขอ้สมมตฐิานซึง่สมเหตุสมผลหรอืไม ่ 

 ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และ
อตัราคดิลด โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทียบอตัราการเติบโต
ดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดตี สภาพเศรษฐกจิและแนวโน้ม
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพิจารณาอตัรา 
คดิลดจากต้นทุนทางการเงนิของบรษิัทเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูในตลาดสาํหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

 

ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัง้ค่า 
เผื่อหนี้สงสยัจะสูญสําหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัย่อยมคีวาม
เหมาะสมตามหลกัฐานทีม่อียู ่
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ข้อมูลอื่น  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่  
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร    
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและ
บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการ     
และบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง     
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ    
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั     
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ    
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง    
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า        
มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มูล    
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม          
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 
ดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้    
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87 รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้า     
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก             
ที่จะเกดิขึ้น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์     
ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088

เงนิลงทุนระยะสั �น - 2,178,813 - 2,178,813

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 12.1 67,002,925 - 67,002,925 -

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 13 27,092,321 43,185,283 9,381,329 287,105,268

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38.4 - - 591,266,035 1,157,552,900

สนิคา้คงเหลอื 14 10,598,140 17,214,646 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหวา่งผลติ - 4,156,727 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 15 23,829,416 37,425,050 4,398,370 4,279,797

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 16 295,727,250 1,508,815,027 132,444,870 215,000,000

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 438,335,930 1,683,038,414 804,650,660 1,720,075,866

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 20,500,000 1,500,000 20,000,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17.1 - - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17.2 283,275,601 509,428,233 285,000,000 213,671,955

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 18 71,474,483 117,981,589 3,744,301 7,974,036

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 160,266,254 - 13,819,534 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 155,219,501 167,586,414 - -

คา่ความนิยม 21 698,143,184 798,143,184 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 22 33,826,455 8,624,312 33,826,455 8,624,312

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 23 67,929,906 83,527,546 1,303,653 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,490,635,384 1,686,791,278 357,693,943 231,559,487

รวมสินทรพัย ์ 1,928,971,314 3,369,829,692 1,162,344,603 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 24 63,512,737 80,990,309 22,256,701 28,109,732

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 24.1 - 50,000,000 - 50,000,000

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 26 96,162,873 98,840,629 - 4,879

รายไดร้บัลว่งหน้า 149,813,364 209,840,639 1,399 1,399

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 45,834,314 56,636,905 7,602,486 7,409,075

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 24.2 64,500,000 60,000,000 62,500,000 60,000,000

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38.5 - 42,500,000 14,000,000 58,500,000

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ
   สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 - 1,129,731 - 514,765

หนี�สนิตามสญัญาเชา่
   สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 114,678,390 - 5,874,172 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
   สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24.3 203,810,249 222,394,287 98,595,506 116,878,127

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 7,854 55,406 - -

เงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 120,000,000 - 120,000,000

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น                       25,380,106 25,558,170 965,778 11,230,493

หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์
ไมห่มุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 16.3 - 544,917,910 - -

รวมหนี�สินหมุนเวียน                  763,699,887 1,512,863,986 211,796,042 452,648,470

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี�อื�น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 4,170,554 - -

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 25 - 2,326,756 - 1,845,200

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 25 54,886,699 - 7,136,378 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.3 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 15,829,277      13,486,126 11,489,412 9,441,769

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 22 24,355,359 25,370,166 - -

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น                       9,241,049 12,187,591 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน                  346,125,014 326,689,758 206,842,758 200,240,382

รวมหนี�สิน 1,109,824,901 1,839,553,744 418,638,800 652,888,852

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                28

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,520,842,672 หุน้ 

(พ.ศ. 2562 : 510,070,000 หุน้)  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,520,842,672 510,070,000 1,520,842,672 510,070,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(พ.ศ. 2562 : 467,950,000 หุน้)  

มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 785,261,701 467,950,000 785,261,701 467,950,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 353,617,102 448,802,180 353,617,102 448,802,180

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

(ขาดทุน)กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (351,227,734) (178,795,504) (441,968,718) 335,198,603

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (15,300,374) 50,868,651 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 819,146,413 835,621,045 743,705,803 1,298,746,501

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - 694,654,903 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 819,146,413 1,530,275,948 743,705,803 1,298,746,501

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 1,928,971,314 3,369,829,692 1,162,344,603 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 90



รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 244,758,003 510,042,508 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 456,430,707 577,398,997 - -

รวมรายได้ 701,188,710 1,087,441,505 - -

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (91,175,491) (182,729,784) - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (292,307,088) (410,011,166) - -

รวมต้นทุน (383,482,579) (592,740,950) - -

กาํไรขั �นต้น 317,706,131 494,700,555 - -

รายไดอ้ื�น 31 11,417,670 14,454,116 42,140,804 140,847,922

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (231,371,542) (374,976,908) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (208,995,191) (229,366,009) (57,479,287) (52,375,125)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�นของ
สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (308,841,679) -

ขาดทุน(กาํไร)อื�น 32 (99,275,287) (533,494) 146,161,974 15,466,506

ตน้ทุนทางการเงนิ 33 (40,094,004) (43,002,913) (21,743,975) (27,340,320)

สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม (1,724,399) - - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (252,336,622) (138,724,653) (199,762,163) 76,598,983

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 35 26,199,169 (19,623,913) 25,202,143 (17,552,961)

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปีจากการ

   ดาํเนินงานต่อเนื�อง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (226,137,453) (158,348,566) (174,560,020) 59,046,022

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1, 16.4 (619,696) 178,474,692 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปี (226,757,149) 20,126,126 (174,560,020) 59,046,022

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็อื�น

- จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง
รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 27 - 10,516,536 - 4,763,630

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (952,726) - (952,726)

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (226,137,453) (148,784,756) (174,560,020) 62,856,926

- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1, 16.4 27,882,122 (44,141,210) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 27,262,426 134,333,482 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (198,875,027) (14,451,274) (174,560,020) 62,856,926

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
     - จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (226,137,453) (158,348,566) (174,560,020) 59,046,022

     - จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 25,048,592 94,237,741 - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (201,088,861) (64,110,825) (174,560,020) 59,046,022

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม (25,668,288) 84,236,951 - -

(226,757,149) 20,126,126 (174,560,020) 59,046,022

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
- จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (226,137,453) (148,784,756) (174,560,020) 62,856,926

- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 52,538,696 59,391,169 - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (173,598,757) (89,393,587) (174,560,020) 62,856,926

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม (25,276,270) 74,942,313 - -

(198,875,027) (14,451,274) (174,560,020) 62,856,926

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น 36

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานและปรบัลด
- จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (0.43) (0.34) (0.33) 0.13

- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 0.05 0.20 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 92



รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนแบง่กาํไร การเปลี�ยน รวมส่วนของ

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - สาํรอง (ขาดทุน)สะสม การแปลงค่า เบด็เสรจ็อื�นจาก สดัส่วนเงินลงทุน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 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

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (57,047,873) (57,047,873)

การเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย - - - - - - 85,489,439 85,489,439 102,510,561 188,000,000

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (57,887,197) (53,986) (31,452,404) - (89,393,587) 74,942,313 (14,451,274)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี 5 - - - (4,516,094) - (4,305,789) - (8,821,883) (6,512,253) (15,334,136)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (183,311,598) (1,105,925) (48,382,854) 96,051,641 826,799,162 688,142,650 1,514,941,812

การเพิ�มหุน้สามญั 28 317,311,701 (95,185,078) - - - - - 222,126,623 - 222,126,623

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (7,900,351) (7,900,351)

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (201,088,861) 130,672 27,359,432 - (173,598,757) (25,276,270) (198,875,027)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 33,172,725 975,253 - (97,114,880) (62,966,902) (654,966,029) (717,932,931)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - - 6,786,287 - 6,786,287 - 6,786,287

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (351,227,734) - (14,237,135) (1,063,239) 819,146,413 - 819,146,413

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - สาํรอง กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวม

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 62,856,926 62,856,926

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี 5 - - -  (602,607,301)  (602,607,301)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 467,950,000 448,802,180 46,795,718  (267,408,698) 696,139,200

การเพิ�มหุน้สามญั 28 317,311,701  (95,185,078) - - 222,126,623

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (174,560,020)  (174,560,020)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (441,968,718) 743,705,803

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้
- จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (252,336,622) (138,724,653) (199,762,163) 76,598,983

- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (602,819) 201,307,227 - -

 (ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (252,939,441) 62,582,574 (199,762,163) 76,598,983

รายการปรบัปรุง :
ค่าเสื�อมราคา 18 41,967,290 144,347,326 1,015,420 683,040

ค่าเสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 175,741,801 - 5,790,727 -

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 13,406,958 21,281,963 - -

ดอกเบี�ยรบั (3,497,871) (2,398,520) (4,219,751) (51,859,839)

เงนิปันผลรบั (419,026) (9,228,104) (29,234,071) (19,973,611)

ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 12.1 175,888 533,494 175,888 533,494

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (22,487) - (22,487) -

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น
   (พ.ศ.2562 : ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู) 14,376,985 (862,316) 308,841,680 -

กลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้ลา้สมยั (322,681) (509,287) - (6,732)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย 1,279,586 686,302 - -

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย 577,484 10,899,336 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
   ไมห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - 1,400,000 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17.1 (42,158,136) - (20,000,000) (16,000,000)

กาํไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17.1 (5,642,576) - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17.2 (915,329) - (126,315,375) -

ขาดทุนจากการจดัประเภทเงนิลงทุนบรษิทัร่วม
   เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 16.1 35,049,918 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 21 100,000,000 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,341,438) (6,016,996) - (3,998)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 18 7,194,324 1,673,620 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 8,728,588 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (5,237) - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 674,435 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - 198,371 - -

ค่าใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,452,382 27,145,738 2,047,643 2,005,908

ตน้ทุนทางการเงนิ 40,378,204 46,573,789 21,743,975 27,340,320

ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 16.4,17.2 (27,599,100) (74,465,958) - -

111,140,521 223,841,332 (39,938,514) 19,317,565

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน
- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 138,438,975 (39,473,720) 4,066,214 (57,375,431)

- สนิคา้คงเหลอื 6,743,972 2,695,983 - 6,732

- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์และรายการระหว่างผลติ (22,895,600) 16,720,707 - -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 24,540,865 32,095,713 (730,607) 214,456

- เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั (19,000,000) (250,000) (20,000,000) -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (5,868,027) (25,618,702) (224,567) -

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (18,376,323) (27,223,457) (4,879) 4,291

- รายไดร้บัล่วงหน้า 106,540,942 106,107,312 - -

- ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 32,799,436 21,237,403 (903,563) (225,914)

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น (11,221,411) (15,354,773) (6,064,715) 3,856,053

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,517,849) (1,747,036) - -

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (3,553,537) (1,022,061) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 332,771,964 292,008,701 (63,800,631) (34,202,248)

จา่ยดอกเบี�ย (96,342,723) (46,924,913) (20,647,001) (26,820,710)

จา่ยภาษเีงนิได้ (7,148,364) (47,267,448) 612,033 1,767,204

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 229,280,877 197,816,340 (83,835,599) (59,255,754)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรบั 3,656,491 2,252,270 2,729,906 3,137,809

เงนิปันผลรบั 23,319,526 20,286,608 23,319,526 19,973,611

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 75,222 7,000,000 75,222 -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (52,735) (4,350,348) (52,735) -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น
แก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38.4 600,000 37,977,120 2,900,000 17,900,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น
แก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38.4 - (38,577,120) (71,200,000) (182,500,000)

เงนิสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
- สุทธจิากเงนิสดที�จา่ยไป (283,809,919) - 50,000,000 188,000,000

เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (86,459) - - -

เงนิสดจา่ยจากการซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (285,000,000) - (285,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 207,984,863 207,542,460 -

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 120,000,000

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 4,646,638 18,610,431 - 4,000

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (44,673,558) (155,883,850) (2,233) (208,400)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 74,800 - - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,585,808) (6,011,131) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (376,850,939) (118,696,020) (69,687,854) 166,307,020

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจาํปี 2563

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 2,000,000 7,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ (50,000,000) (141,000,000) (50,000,000) (80,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 24,000,000 - 30,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38.5 (42,500,000) - (44,500,000) (15,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 49,500,000 60,000,000 22,500,000 60,000,000

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก (45,000,000) - (20,000,000) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (9,514,365) (17,955,875) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.3 (45,919,973) (147,798,855) (19,019,066) (40,378,230)

จา่ยคนืหนี�สนิตามสญัญาเช่า (164,608,167) (13,338,237) (5,533,030) (573,289)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 28 222,126,623 - 222,126,623 -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 188,000,000 - -

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 120,000,000 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย (7,900,351) (57,047,873) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (91,816,233) 21,859,160 105,574,527 (45,951,519)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสทุธิ (239,386,295) 100,979,480 (47,948,926) 61,099,747

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี
จากการดาํเนินงานที�ต่อเนื�อง 70,062,868 15,024,839 53,959,088 163,334

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 200,364,187 164,149,325 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (17,477,572) (9,618,442) (5,853,031) (7,303,993)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 522,690 (108,147) - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
   จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ ณ วนัสิ�นปี 16.3 - (200,364,187) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088

รายการที�ไมใ่ช่เงินสด

รายการที�ไมใ่ช่เงนิสดที�มสีาระสาํคญั มดีงันี�

การซื�ออุปกรณ์โดยที�มไิดช้าํระเงนิ 32,736,513 37,639,903 - -

การซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยที�มไิดช้าํระเงนิ 6,460,946 8,805,451 - -

การซื�ออุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงนิ - 3,609,312 - -

จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 65,000,000 - 65,000,000 -

เงนิปันผลคา้งรบั 5,914,545 - 5,914,545 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

98  
 

1 ข้อมูลท ัว่ไป 
 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 

เลขที ่3199 ชัน้ 15 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกิจการ”) คอืดําเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการลงทุน  
การผลติและจดัจําหน่ายรายการโทรทศัน์ การแสดงคอนเสริ์ตและโชว์ การให้บรกิารสอนภาษาองักฤษ การให้บรกิารและ
จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม และการจดัทาํกจิการทางการตลาด 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 ฐานะทางการเงิน และเหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีที่รายงาน 
 

2.1 ฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในงบการเงนิรวมกลุ่มกจิการมหีนี้สิน้หมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 
และมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธ ิจากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัความสามารถ
ในการดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการและบรษิทั ทัง้นี้ผูบ้รหิารไดจ้ดัทําประมาณการเงนิสดสําหรบัส่วนงานสอน
ภาษาและมคีวามเชือ่มัน่วา่สามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผนในการขายแฟรนไชสเ์พิม่ขึน้และ
เน้นการเปิดคอรส์สอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และยงัลดตน้ทุนในการบรกิารและ
การบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดอย่างต่อเนื่อง สาํหรบัส่วนงานภตัตาคารผูบ้รหิารไดม้แีผนในการจดั
โปรโมชัน่ สําหรบัอาหารและเครื่องดื่ม และเพิม่ช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านทางเดลเิวอรร์ีเ่พื่อดงึดูดลูกคา้และรองรบั
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค อกีทัง้ผูบ้รหิารยงัคงพจิารณาควมคุมต้นทุนและลดค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
อยา่งใกลช้ดิ และนอกจากนี้กลุ่มกจิการกาํลงัดาํเนินการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพือ่ใชใ้นการดาํเนินกจิการอยา่งเพยีงพอ ซึง่
การทีก่ลุ่มกจิการจะสามารถดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของบรษิทัในปัจจุบนัและอนาคต
โดยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินรวมถึงช่วงระยะเวลาหลังจากนัน้นัน้ขึ้นอยู่กับ
ความสําเรจ็ในการจดัหาแหล่งเงนิทุนดงักล่าว อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชื่อมัน่ว่าจะประสบความสําเรจ็ตามแผนธุรกจิ
ดงักล่าว ดงันัน้งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จงึจดัทาํขึน้ตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนื่อง 
 

2.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษาและภตัตาคาร ดงันี้ 
 

สถาบนัสอนภาษา 
 

ในช่วงวนัที่ 18 มนีาคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปิดสถาบนัสอนหนังสอืทัว่
ประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลให้เงนิสดรบั 
จากการขายหลกัสูตรเมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงร้อยละ 34 หรอืประมาณ 48 ล้านบาท สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 เนื่องจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ําในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  
ทัง้นี้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์วา่ผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2 - 3 ไตรมาส 
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2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีที่รายงาน (ต่อ) 
 
2.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (ต่อ) 

 
ภตัตาคาร 
 
ในช่วงวนัที่ 22 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รฐับาลไทยได้มีประกาศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี  
พ.ศ. 2558 ปิดสถานที่ห้างสรรพสนิค้าซึ่งรวมถึงร้านอาหารในห้างให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลบัไป
บริโภคที่อื่น การประกาศดงักล่าวส่งผลให้รายได้จากส่วนงานภตัตาคารเมื่อเทียบกบัปีก่อนลดลงร้อยละ 52 หรอื
ประมาณ 265 ล้านบาท สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกจิตกต่ําใน
ประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทัง้นี้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ
กลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2 - 3 ไตรมาส 

 
3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 
ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนลาํดบัต่อไป 
 
การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ําคญั
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผย
เรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซอ้น และรายการเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยสาํคญั
ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ี
เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบตัิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่ม 
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่ม ีนัยสาํคญัต่อกล ุ่มกิจการ 

 
ก) เครื่องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19 การชาํระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงนิได้กําหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภท 
และการวดัมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิําหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ 
และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่าง 
ในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting 
mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัใินรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีอ่อกโดยกจิการว่าเป็นหนี้สนิ
หรอืทุน และกาํหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 
 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกจิสําหรบั 
การถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วย หลกัการใหม ่
ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทัง้สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา  
ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร ือ่ง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ชา่รบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการ
ตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิ 
มมีลูคา่ต่ํา  
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก 
 
หมายเหตุนี้อธบิายถงึผลกระทบจากการทีก่ลุ่มกจิการและบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอื 
ทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรือ่ง สญัญาเชา่ มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหมท่ีนํ่ามาถอืปฏบิตัติัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 6.6 และ 6.12 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทได้นํานโยบายการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดงันัน้ การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที่เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกทีม่ต่ีองบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงันี้ 
 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ตาม TAS 
32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท
รายการใหม่ตาม 

TFRS 16 

ณ วนัที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย  ์      
      

สินทรพัยห์ม ุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะสัน้ ข 2,178,813 (2,178,813) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอื
ขาดทุน 

ข - 2,178,813 - 2,178,813 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อ
ขาย 

จ 1,508,815,027 (8,683,004) 8,161,788 1,508,293,811 

รวมสินทรพัยห์ม ุนเวียน  1,510,993,840 (8,683,004) 8,161,788 1,510,472,624 
      
สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ฉ 509,428,233 (6,651,132) - 502,777,101 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ง 117,981,589 - (8,378,025) 109,603,564 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ข,ค,ง - 5,673,447 342,129,423 347,802,870 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น ข,ค 83,527,546 (5,673,447) - 77,854,099 
รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน  710,937,368 (6,651,132) 333,751,398 1,038,037,634 
      

รวมสินทรพัย  ์  2,221,931,208 (15,334,136) 341,913,186 2,548,510,258 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ตาม TAS 
32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท
รายการใหม่ตาม 

TFRS 16 

ณ วนัที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิสว่น      
   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี ง 1,129,731 - (1,129,731) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่น       
   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี ค,ง - - 165,258,885 165,258,885 
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั      
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน      
   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย  544,917,910 - 8,161,788 553,079,698 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  546,047,641 - 172,290,942 718,338,583 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ง 2,326,756 - (2,326,756) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ค,ง - - 171,949,000 171,949,000 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  2,326,756 - 169,622,244 171,949,000 
      

รวมหน้ีสิน  548,374,397 - 341,913,186 890,287,583 
      
ส่วนของเจ้าของ      
(ขาดทุน)กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ข (178,795,504) (4,516,094) - (183,311,598) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของ
เจา้ของ 

ฉ 50,868,651 (4,305,789) - 46,562,862 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม จ 694,654,903 (6,512,253) - 688,142,650 
รวมส่วนของเจ้าของ  566,728,050 (15,334,136) - 551,393,914 
      

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  1,115,102,447 (15,334,136) 341,913,186 1,441,681,497 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ
การจดัประเภท 

รายการใหม่ตาม TAS 
32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท
รายการใหม่ตาม 

TFRS 16 

ณ วนัที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย  ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะสัน้ ข 2,178,813 (2,178,813) - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน ข - 2,178,813 - 2,178,813 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ก 287,105,268 (278,180,801) - 8,924,467 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที ่      
   เกีย่วขอ้งกนั ก 1,157,552,900 (328,626,500) - 828,926,400 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,446,836,981 (606,807,301) - 840,029,680 
      

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน      
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ง 7,974,036 - (3,216,548) 4,757,488 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ข,ค,ง - 210,098 19,400,163 19,610,261 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น ข,ค,ง 1,289,184 (210,098) - 1,079,086 
รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน  9,263,220 - 16,183,615 25,446,835 
      

รวมสินทรพัย  ์  1,456,100,201 (606,807,301) 16,183,615 865,476,515 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิสว่น      
   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี ง 514,765 - (514,765) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่นที ่      
   ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี ค,ง - - 5,533,029 5,533,029 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ข 11,230,493 (4,200,000) - 7,030,493 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  11,745,258 (4,200,000) 5,018,264 12,563,522 
      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ง 1,845,200 - (1,845,200) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า ค,ง - - 13,010,551 13,010,551 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  1,845,200 - 11,165,351 13,010,551 
      

รวมหน้ีสิน  13,590,458 (4,200,000) 16,183,615 25,574,073 
      

ส่วนของเจ้าของ      
      

กําไร(ขาดทุน)สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ก 335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
รวมส่วนของเจ้าของ  335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
      

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  348,789,061 (606,807,301) 16,183,615 (241,834,625) 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 
หมายเหตุ 
ก) ปรบัปรุงการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หมายเหตุ 5.1) 
ข) การจดัประเภทและวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิใหม ่(หมายเหตุ 5.1) 
ค) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2) 
ง) การโอนจดัประเภทใหมใ่นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (หมายเหตุ 5.2) 
จ) ปรบัปรุงสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายเกี่ยวกบัการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิและการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิ

การใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ ตามTFRS 16 (หมายเหตุ 5.1, 5.2) 
ฉ) ปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเนื่องจากการใชม้าตรฐาน TFRS 9 (หมายเหตุ 5.1) 
 
5.1 เครื่องมือทางการเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ต่ีอกาํไรสะสมของกลุ่มกจิการและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 หมายเหต  ุ บาท บาท 
    

กาํไร(ขาดทุน)สะสมที่ยงัไม ่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไวเ้ดิม) 

 

(178,795,504) 335,198,603 
    

รบัรูค้า่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิกูย้มืใหแ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง ข - (328,626,500) 
รบัรูค้า่เผือ่การดอ้ยคา่ของลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ข - (273,980,801) 
รบัรูค้า่เผือ่การดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง 
   ของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย ข (4,516,094) - 
รวมผลการปรบัปรงุกาํไรสะสมต้นปีจากการนํา  
   TFRS 9 มาถอืปฏิบตัิ 

 
(4,516,094) (602,607,301) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
   จากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏิบตัิ 

 
(183,311,598) (267,408,698) 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

105  
 

5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 
5.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
(ก) การจดัประเภทของเครือ่งมอืทางการเงนิจากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 

 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) การวดัมูลค่าและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิสามารถสรุปไดด้งันี้  
 

 งบการเงินรวม 
 ประเภทการวดัม ูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

 
 
  

ตามที่รายงานไว้เดิม 
(ตาม TAS 105 และ TAS 

อื่นที่เกี่ยวข้อง) 

 
ตามที่ปรบัปรงุใหม่  

(ตาม TFRS 9) 

ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 
บาท 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ.2563 

บาท 

 
 

ผลต่าง 
บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 70,062,868 70,062,868 - 
เงนิลงทุนระยะสัน้ เพือ่คา้ FVPL 2,178,813 - (2,178,813) 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน ไมไ่ดบ้นัทกึ FVPL - 2,178,813 2,178,813 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 20,287,279 20,287,279 - 
สนิทรพัยท์างการเงนิ  
   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
      ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 558,440,430 549,757,426 (8,683,004) 
         
สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,500,000 1,500,000 - 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 83,527,546 77,770,728 (5,756,818) 
      
หน้ีสินทางการเงิน - หมุนเวียน      
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 80,990,309 80,990,309 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 50,000,000 50,000,000 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 98,840,629 98,840,629 - 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 56,636,905 56,636,905 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 60,000,000 60,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 42,500,000 42,500,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยาว ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 222,394,287 222,394,287 - 
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 186,107,579 186,107,579 - 

      
หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เจา้หนี้อื่น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 4,170,554 4,170,554 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 269,148,565 269,148,565 - 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 
5.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประเภทการวดัม ูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

 
 
  

ตามที่รายงานไว้เดิม 
(ตาม TAS 105 และ TAS 

อื่นที่เกี่ยวข้อง) 

 
ตามที่ปรบัปรงุใหม่  

(ตาม TFRS 9) 

ณว  ันที่ 
31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 
บาท 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ.2563 

บาท 

 
 

ผลต่าง 
บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 53,959,088 53,959,088 - 
เงนิลงทุนระยะสัน้ เพือ่คา้ FVPL 2,178,813 - (2,178,813) 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน ไมไ่ดบ้นัทกึ FVPL - 2,178,813 2,178,813 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 286,925,531 8,744,732 (278,180,799) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,157,552,900 828,926,400 (328,626,500) 
      
สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,289,184 1,079,086 (210,098) 
      
หน้ีสินทางการเงิน - หมุนเวียน      
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 28,109,732 28,109,732 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 50,000,000 50,000,000 - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 4,879 4,879 - 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 7,409,075 7,409,075 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 60,000,000 60,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 58,500,000 58,500,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีถ่งึกําหนด 
   ชาํระภายในหนึ่งปี ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 116,878,127 116,878,127 - 
      
หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 188,953,413 188,953,413 - 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 

5.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ขา้เงือ่นไขทีต่อ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

กลุ่มกจิการไดป้รบัวธิใีนการคํานวณและพจิารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิให้เป็นไปตาม 
TFRS 9 กลุ่มกจิการและบรษิทัไดร้บัรูผ้ลกระทบของการเปลี่ยนวธิกีารพจิารณาผลขาดทุนดงักล่าวในกําไรสะสม ณ วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4.52 ล้านบาท และ 602.61 ล้านบาท ตามลําดบั รายละเอยีดการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
ทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไดใ้นหมายเหตุ 13, 16 และ 38.4 
 
ทัง้นี้ผู้บรหิารได้พจิารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการ ก) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ ข)  
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และ FVOCI นัน้ ไมเ่ป็นจาํนวนเงนิทีม่สีาระสาํคญั 
 
ลูกหน้ีการค้า 

 
กลุ่มกจิการได้ปฏบิตัติามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุของลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทัง้หมด 
 
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดติที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกนิกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นพจิารณาจาก
ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคต 
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี้  
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัไมไ่ดร้บัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนของลกูหนี้การคา้  
 
ลูกหน้ีอืน่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 
 
บรษิทัมลีูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสาํหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นีัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุลกูหนี้สาํหรบัลกูหนี้ทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัสาํคญั 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 

5.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 
 
เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่
จะเกิดขึ้นใน 12 เดอืนข้างหน้าสําหรบัลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการเพิม่ขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดติที่มนีัยสําคญั และรบัรู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้สําหรบัลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดติที่มี
นยัสาํคญั 
 

5.2 สญัญาเช่า  
 
กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า สําหรบัสญัญาเช่า อาคาร 
สิง่ปลูกสรา้ง และยานพาหนะ ทีม่อีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 
มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนกัทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 2.93 ถงึ รอ้ย
ละ 5.13 
 
กลุ่มกจิการรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ที่เป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เสมอืนหนึ่งว่ากลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถือ
ปฏิบัติตัง้แต่วนัเริ่มต้นสญัญาเช่านัน้ ซึ่งคํานวณจากอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มตามอายุทัง้หมดของสญัญา ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงใน 
ทัง้นี้กลุ่มกจิการไมม่สีญัญาเช่าทีเ่ป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 
16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
สาํหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยต์ามสญัญา
เช่าการเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธ ิ
การใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ทัง้นี้ กลุ่มกจิการจะเริม่นําขอ้กําหนดของการรบัรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือ
ปฏบิตักิบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นคร ัง้แรก (ต่อ) 
 

5.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 301,760,502 17,750,509 
(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ 
 ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(19,288,552) 

 
(1,332,881) 

บวก: หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีไ่ดร้บัรู ้
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
3,456,487 

 
2,359,965 

(หกั): สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิ 
มมีลูคา่ต่ําทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง 

 
(9,262,320) 

 
- 

(หกั): การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (13,727,959) - 
บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิ

สญัญาเชา่ 82,431,515 (234,013) 

หนี้สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 345,369,673 18,543,580 
   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 165,258,885 5,533,029 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 171,949,000 13,010,551 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 8,161,788 - 

 
วิธีผ่อนปรนในทางปฏบิติัทีก่ลุ่มกิจการเลือกใช้ 
 
ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสญัญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 
 
 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 
 พจิารณาวา่สญัญาเชา่เป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไมต่ามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ
 ถือว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญาเชา่ระยะสัน้ ไมร่วมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูคา่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเชา่ 
 เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหมว่่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเชา่ตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่า
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่
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6 นโยบายการบญัชี  
 
6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื่อ 
ใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจ 
ในการควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  
 

ข) บรษิทัรว่ม  
 
บรษิทัรว่มเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัแต่ไมถ่งึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ค) การรว่มการงาน 
 
เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนัน้มากกวา่โครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการรว่มการงาน 
 
การดําเนินงานร่วมกัน 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรพัย์และมีภาระผูกพนั 
ในหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการร่วมการงานนัน้ โดยรบัรู้สทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่ายของ 
การดําเนินงานร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึน้ ซึ่งรายการ
ดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงนิรวม 
 
การร่วมค้า 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมือ่กลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองการรว่มการงานนัน้ เงนิลงทุน
ในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการรว่มคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม (ต่อ) 

 
ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

 
กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซือ้รวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอื
ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าส่วนไดเ้สยีของ
กลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุน
ที่เกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื่อชําระ
ภาระผกูพนัแทนบรษิทัรว่มหรอืการรว่มคา้ 
 

จ) การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืครองกจิการ 
 
ในกรณีที่กลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัต่ิอรายการกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจาก 
การเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้
ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ 
 
ถ้าสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัหรือ 
ยงัคงมกีารควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไป
ยงักําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู ้
ในงบกาํไรขาดทุน 
 

เมือ่กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมรว่ม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนียัสาํคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มลูค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถือครอง 
ทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม การรว่มคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ฉ) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกจิการมสี่วนได้เสยี 
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานวา่เกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนอ 
งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่
เกดิรายการ  
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ 
แปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้ม
การรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของกาํไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็น
สกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแปลงคา่ดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
- รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.4 ลกูหนี้การค้า 
 

ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องชําระซึ่งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ่ง
ลกูหนี้โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชือ่ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้การคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมนุเวยีน 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้น 
ในกรณีที่เป็นรายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มนีัยสําคญั กลุ่มกิจการจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจที่จะรบัชําระกระแสเงนิสด 
ตามสญัญา  
 

ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.6(ฉ) 
 

6.5 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต่ํากว่า มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจาก
ราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ําเป็นเพื่อใหส้นิคา้นัน้สําเรจ็รูป รวมถงึค่าใชจ้่าย 
ในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคีา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสือ่มคุณภาพเท่าทีจ่าํเป็น 
 

ราคาทุนของหนงัสอืและวตัถุดบิ - อาหารคาํนวณโดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน และราคาทุนของแผน่ซดีแีละดวีดีคีาํนวณโดย
วธิเีฉพาะเจาะจง ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลด 
ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่น
ทางตรง คา่โสหุย้ในการผลติ และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพือ่ใหส้นิคา้นัน้อยูใ่นสภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ก) การจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะ
การวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด 
ตามสญัญาวา่เขา้เงือ่นไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 

 รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นกาํไรหรอืขาดทุน) และ 
 รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการ
บรหิารสนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่าเงนิลงทุน
ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 
 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า  
ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย ์
ทางการเงนิออกเมื่อสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกจิการ 
ไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 
ในการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมบวกตน้ทุนการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์นัน้ สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย FVPL  
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการจะพจิารณาสนิทรพัยท์างการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า
เขา้เงือ่นไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ง) ตราสารหนี้ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ 
และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภท 
ตราสารหนี้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงินสดตามสญัญา 

ซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จาก
สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการตดัรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น 
พรอ้มกบักําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ง) ตราสารหนี้ (ต่อ) 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  
ก) รบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมลูคา่
ด้วย FVOCI  และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยกเวน้ 1) รายการขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยทีค่ํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 
และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์
ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม ่
เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/(ขาดทุน)อื่น  รายไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้า
เงื่อนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิ
จากการวดัมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกําไร/(ขาดทุน)อื่นใน 
รอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 

 

จ) ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการเลอืกรบัรูก้ําไร/ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรม
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนที่รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงั
กําไรหรือขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจากเงนิลงทุน 
ในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมสีทิธิได้รบั 
เงนิปันผลนัน้ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้ในรายการกําไร/
ขาดทุนอื่น ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
ฉ) การดอ้ยคา่ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของ
ตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายและ FVOCI โดยใชก้ารคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา 
การประเมนิการดอ้ยคา่ดงักล่าวจะพจิารณาวา่มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอยา่งมนียัสาํคญัหรอืไม ่
 
สําหรบัลูกหนี้การคา้ กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดอายุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหนี้ การดอ้ยค่าทีร่บัรู้
ตามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต 
(Forward-looking information) มาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตามวธิีอย่างง่าย 
(Simplified approach) สาํหรบัลกูหนี้การคา้ แต่กลุ่มกจิการเลอืกใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีมาประกอบ
กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ การดอ้ยค่าทีร่บัรูต้ามวธิี
ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนแสดงรวมอยู่ในรายการ
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทัว่ไป 
(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้
พจิารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึ้นของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง้แต่เริ่มรับรู้สินทรัพย ์
ทางการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกิจการประเมนิความเสี่ยงด้านเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
ว่ามกีารเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสีย่งของการ 
ผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 
 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ฉ) การดอ้ยคา่ (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ 
ผลขาดทุนด้านเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมด 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญา
ทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญา  
 
กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 
 จาํนวนเงนิทีต่าดวา่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน้ําหนกัตามประมาณการความน่าจะเป็น 
 มลูคา่เงนิตามเวลา 
 ขอ้มลูสนบัสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

และการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  
 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไวใ้น
หมายเหตุ 5.1(ก) 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  
ซึง่หมายถงึมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คา่ใชจ้่ายทางตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่ค้าและเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคา้และเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม รายการกําไรและขาดทุนทีย่งัไม่
เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิของเงนิลงทุน 
เผือ่ขายรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขายนัน้ออกไป 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

118  
 

6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไว้จนครบกําหนด 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ย 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีทีจ่ําหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บางสว่น ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่าํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
 

6.7 (กลุ่ม) สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจําหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่า 
ตามบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก สนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจําหน่าย) นัน้จะวดัมูลค่าดว้ยจํานวนทีต่ํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชกีบัมูลค่า
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรบัการปรบัลดมูลค่าของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจําหน่าย)
เพื่อให้เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิม่ขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจาํหน่าย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
การดําเนินงานทีย่กเลกิประกอบดว้ยองคป์ระกอบของกลุ่มกจิการทีย่กเลกิทีไ่ดถู้กจําหน่ายออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่าํคญัหรอืพืน้ทีท่างภูมศิาสตรแ์ยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนรว่มทีจ่ะยกเลกิสายงานธุรกจิทีส่าํคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัยอ่ยทีซ่ือ้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขายต่อ 
โดยกลุ่มกจิการจะนําเสนอผลประกอบการของการดาํเนินงานทีย่กเลกิในงบกาํไรขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.8 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมือ่ตน้ทุนนัน้คาดวา่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูค้า่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด
อายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อาคาร 20 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนกังาน 3, 5, และ 6 ปี 
คอมพวิเตอร ์ 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 
กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิน้รอบ
รอบระยะเวลารายงาน 
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในกาํไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ
 

6.9 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน 
 
การซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดร้บัมาอยา่งเป็นเอกเทศ เชน่ เครือ่งหมายการคา้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุน 
 
สนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไมจ่าํกดั จะวดัมลูคา่ในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.9 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ที่มอีายุการให้ประโยชน์จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไว้
ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
6.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร  ์

 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ือ้มาจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดําเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถนํามาใชง้านไดต้ามประสงค ์และจะถูกตดัจําหน่ายตลอด
อายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 5 และ 10 ปี 
 

6.9.2 สญัญาที่ทาํกบัลกูค้าและความสมัพนัธก์บัลกูค้าที่เกี่ยวข้อง 
 
สญัญาทีท่ํากบัลูกคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม  
ณ วนัรวมธุรกจิ สญัญาทีท่ํากบัลูกคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกค้าทีเ่กี่ยวขอ้งมอีายุการให้ประโยชน์ทีท่ราบได้
แน่นอนและวดัมูลค่าที่ราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม การตดัจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรงตลอดอาย ุ
ทีค่าดวา่จะใหป้ระโยชน์ของความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 

6.9.3 เครื่องหมายการค้า 
 
เครื่องหมายการคา้ทีไ่ดม้าจากการรวมกจิการ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ เครื่องหมายการคา้ 
มอีายุการใหป้ระโยชน์ทีท่ราบไดแ้น่นอนและแสดงราคาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม วธิตีดัจําหน่าย 
จะใชว้ธิเีสน้ตรง เพือ่ปันสว่นตน้ทุนของเครือ่งหมายการคา้ตามอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน 30 ปี 
 

6.9.4 ลิขสิทธิ์  
 
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละใบอนุญาต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจําหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถงึ 15 ปี 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.10 ค่าความนิยม 
 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมทุกปี และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้
วา่คา่ความนิยมอาจจะดอ้ยคา่ โดยคา่ความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยคา่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรอื 
กลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าว
ขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 
ทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ความนิยมเพือ่ประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืสว่นงานดาํเนินงาน 
 

6.11 การด้อยค่าของสินทรพัย  ์
 
กลุ่มกจิการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจําทุกปี หรอืเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่น 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว้่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมลูค่าทีค่าดว่าจะ 
ไดร้บัคนื หมายถงึ จาํนวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 
 
เมือ่มเีหตุใหเ้ชือ่วา่สาเหตุทีท่ําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสาํหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่มใ่ชค่า่ความนิยม 
 

6.12 สญัญาเช่า  
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

สญัญาเชา่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิ 
จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลา
การเชา่ 
 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญา 
ทีไ่ม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ
สญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิการ 
เป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบ 
ทีเ่ป็นการเชา่เท่านัน้  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.12 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของ
การจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ ดงันี้ 
 คา่เชา่คงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเนื้อหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเชา่สะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ในชว่งการต่ออายุสญัญาเชา่ไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณหนี้สนิตามสญัญาเชา่ หากกลุ่มกจิการ
มคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเชา่  
 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนยัตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนยัได ้
กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่ ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่ ี
มลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าซึ่งกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าจนกระทัง่ดชันีหรอือตัรานัน้มผีลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มกจิการปรบัปรุงหนี้สนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัย์
สทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมือ่การจ่ายชาํระคา่เชา่ดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป  
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  
 คา่เชา่จ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเชา่  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต่ําจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า
ระยะสัน้คอืสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต่ําคอือุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
 

ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการไดร้บัการลดคา่เชา่ตามสญัญาเชา่จากผูใ้หเ้ช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-
19 กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่ปฏบิตัติาม TFRS 16 เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาที่
ไดร้บัการลดค่าเช่า แต่เลอืกทีจ่ะนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่รบกําหนด ตามสดัส่วนทีไ่ดร้บั
ส่วนลด ตลอดช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการ ลดค่าเช่าและกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้ตามสดัส่วน
ของค่าเช่าทีล่ดลง จํานวน 45.28 ลา้นบาท และดอกเบีย้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ตามสดัส่วนของค่าเช่าทีล่ดลง 
3.79 ลา้นบาท โดยรบัรูผ้ลต่างทีเ่กดิขึน้จํานวน 5.67 ลา้นบาท เป็นรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น แทนการปรบัปรุงมูลค่า
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูคา่หนี้สนิตามสญัญาเชา่จากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ใหม ่
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6.12 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
สญัญาเช่า - กรณีที่กล ุ่มกิจการเป็นผ ูใ้ห้เช่า 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิ 
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดั
มลูคา่ลกูหนี้สญัญาเชา่ทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเชา่ 
 
รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าดําเนินงานในมลูค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างองิ และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบั
รายไดจ้ากสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กล ุ่มกิจการเป็นผ ูเ้ช่า 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน(สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเชา่นัน้ 
 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า หรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูค่าใดจะต่ํากว่า จํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สนิ
และค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตาม
สญัญาเชา่จะบนัทกึหกัจากคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ คา่ใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเชา่ 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กล ุ่มกิจการเป็นผ ูใ้ห้เช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิ 
ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ใน 
การวดัมลูคา่ลกูหนี้สญัญาเชา่ทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเชา่ 
 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอด
ชว่งเวลาการใหเ้ชา่ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.13 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ) 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทางการเงนิหรอื 
ตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี้ 
 

 หากกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น 
โดยไมส่ามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลื่อนการชาํระออกไปอยา่งไมม่กีาํหนดไดน้ัน้ เครือ่งมอืทางการเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของ 
กลุ่มกจิการเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที ่

 

 หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาหรือสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ 
เครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชาํระหนี้ออกไป
อกีเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่า
หนี้สนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีาร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะตอ้งพจิารณา
ว่ารายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการ
จะต้องรบัรูห้นี้สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรายการหนี้สนิทางการเงนินัน้
ดว้ยมลูคา่ตามบญัชทีีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกาํไร/ขาดทุนอื่นในกาํไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการ 
จะปรบัปรุงมลูค่าของหนี้สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหมต่ามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเดมิ 
(Original effective interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 
ในกาํไรหรอืขาดทุน 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.13 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ) 
 
ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 

 
สาํหรบัปีสิน้สดุก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
เงินก ู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกิดขึ้น  
เงนิกูย้มืวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงนิกู้ยมืมาจะรบัรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรู้จนกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่ง 
จะนําไปรวมคาํนวณตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไมถ่อนเงนิ คา่ธรรมเนียมนี้จะรบัรู้
เป็นคา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกูย้มืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผกูพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัิ
ตามแลว้ หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สดุลง ผลต่างระหวา่งมลูคา่ตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอื
ทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิการอื่น และสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะ
รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน เป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชาํระหนี้ออกไป
อกีเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
 

6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิได ้
จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการ 
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ  
ในกรณีทีก่ารนํากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึน้อยูก่บัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจาก
จาํนวนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ี
 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัช ี
ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไมม่ผีลกระทบ

ต่อกาํไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะไมเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน 
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ช้
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกีําไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกจิการมสีทิธติาม
กฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

6.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

(ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัช ีเชน่ คา่จา้ง เงนิเดอืน วนัลาประจาํปี วนัลาป่วยทีม่กีารจ่ายคา่แรง และโบนสัของพนกังานปัจจุบนั
ทีร่บัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึ
หนี้สนิดว้ยจาํนวนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่าย เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน 
 

(ข) โครงการสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามสญัญา กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระ
เพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึกาํหนดชาํระ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

(ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ  
โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ อายุ จาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุ 
 

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงนิสดจ่าย 
ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการ
กระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชําระภาระผูกพนัโครงการ
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้
และรวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 
 

(ง) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจา้ง 
 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ 
ใหผ้ลประโยชน์ และ 2) กจิการรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กีําหนด
ชาํระเกนิกวา่ 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 

 

6.16 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ 
ในอดตีซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป  
และประมาณการจาํนวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจํานวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

6.17 ทุนเร ือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 
 

ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั 
ในสว่นของเจา้ของ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.18 การรบัร ู้รายได้ 
 

รายได้หลกัรวมถึงรายได้ที่เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกจิการได้รบัจาก 
การขายสนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษมีูลค่าเพิม่ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัชาํระเมือ่สง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 

สาํหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยกเป็น
แต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระ 
ทีต่อ้งปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายได้
ของแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมือ่กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 

ก) การขายสินค้า 
 

ภตัตาคาร 
 

กลุ่มกจิการดาํเนินธุรกจิภตัตาคาร รายไดจ้ากการขายสนิคา้จะรบัรูเ้มือ่กลุ่มกจิการขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ การชาํระ
เงนิของการทาํธุรกรรมจะถงึกาํหนดชาํระทนัท ีเมือ่ลกูคา้ซือ้อาหารและเครือ่งดื่มและเกดิการสง่มอบทีร่า้น 
 

อุปกรณ์คอนเสิร์ตและการแสดง 
 

กลุ่มกจิการเป็นตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์คอนเสริต์และการแสดงสาํหรบัคอนเสริต์และโชว ์ซึง่จะรบัรูร้ายไดเ้มือ่โอน 
การควบคุมในสนิคา้นัน้ไปยงัลกูคา้ซึง่กค็อืเมือ่สง่มอบสนิคา้ และไมม่ภีาระผกูพนัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการยอมรบั 
ในสนิคา้ของลกูคา้ การสง่มอบจะเกดิขึน้เมือ่สนิคา้ไดถู้กสง่ไปยงัสถานทีท่ีก่าํหนด 

 

ข) การให้บริการ 
 

บริการสอนภาษาอังกฤษ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเนื่องตามสดัส่วนการใหบ้รกิารของ
สญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้ํานึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้หรอืจ่ายในนาม
ของลกูคา้แก่บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึสว่นลดหรอืเงนิคนืในอนาคตจะรบัรูเ้ป็นรายการหกัจากรายได ้
 

การผลิตและจดัจําหน่ายรายการโทรทศัน์ การจดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ และการจดัแสดงนิทรรศการและโครงสร้าง
พพิธิภณัฑ์ 
 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารเมื่อการผลติและการจดัแสดงเป็นการสร้างหรอืทําให้สนิทรพัย์ที่ลูกคา้ 
มอีํานาจควบคุมอยู่เพิม่ขึน้ กลุ่มกจิการจงึรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอา้งองิจากระดบัความคบืหน้าในการ
ผลติ ตามประมาณการล่าสดุของมลูคา่ของสญัญาและขัน้ความสาํเรจ็ของงานโดยอา้งองิจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.18 การรบัร ู้รายได้ (ต่อ) 
 

รายได้ค่าสิทธิ และแฟรนไชส์ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูแ้บบต่อเนื่องตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลา 
การชาํระเงนิตามสญัญา 
 

ค) องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน 
 
กลุ่มกจิการไมม่กีารทาํสญัญาซึง่ระยะเวลาระหวา่งการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลกูคา้และการชาํระเงนิ
ของลกูคา้เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไมไ่ดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูคา่ของเงนิ (Time value of money) 
 

ง) รายได้ดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 
7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน  

 
7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน  

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่ง
ของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้
อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิการมสีว่นงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้น
ต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา  
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้นี้ หลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมอืในการควบคุมส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกิจการของ 
กลุ่มกจิการ 
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด 
 

ก) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลยีนจากสกุลเหรยีญสหรฐัอเมรกิาซึง่เกีย่วขอ้งกบัเจา้หนี้ของกลุ่ม
กจิการ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไม่ได ้ใชอ้นุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั
ผวนของเงนิตราต่างประเทศ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ดอลลารส์หรฐั 

บาท 
ดอลลารส์หรฐั 

บาท 
   

เจา้หนี้การคา้ 12,683,375 24,672,385 
 12,683,375 24,672,385 

 
ข) ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิจากเงนิกู้ยมืระยะยาวทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนั
แปรซึง่ยงัผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากกระแสเงนิสด ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถงึ 2563 เงนิกูย้มืของ
กลุ่มกจิการทีอ่ตัราดอกเบีย้ผนัแปรนัน้อยูใ่นสกุลเงนิบาท 
 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 

บาท 
ร้อยละ 

ของเงินก ู้ บาท 
ร้อยละ 

ของเงินก ู้ 
     

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 509,135,616 รอ้ยละ 89 570,206,405 รอ้ยละ 79 
 509,135,616 รอ้ยละ 89 570,206,405 รอ้ยละ 79 
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
บาท 

ร้อยละ 
ของเงินก ู้ บาท 

ร้อยละ 
ของเงินก ู้ 

     

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 323,069,175 รอ้ยละ 84 348,096,072 รอ้ยละ 69 
 323,069,175 รอ้ยละ 84 348,096,072 รอ้ยละ 69 

 
ร้อยละของเงนิกู้ยมืแสดงถึงสดัส่วนของเงนิกู้ยมืที่มอีตัราดอกเบี้ยผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด  
การวเิคราะหต์ามวนัครบกาํหนดไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 7.1.3 

 
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 
ความเสีย่งดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญา
ของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึง 
ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่แก่ลกูคา้และลกูหนี้คงคา้ง 
 
ก) การบริหารความเสี่ยง 

 
กลุ่มกจิการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง สาํหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนั
การเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินที่ได้รบัการจดัอันดบัจากสถาบันจดัอนัดบั 
ความน่าเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบั A เป็นอยา่งน้อย  
 
สําหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็น
อิสระในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า 
โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อ
จากผลการประเมนิดงักล่าวซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ผู้บรหิารในสายงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะทาํการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นวงเงนิเครดติของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
การขายใหก้บัลกูคา้รายยอ่ยจะชาํระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพือ่ลดความเสีย่งดา้นเครดติ กลุ่มกจิการ
และบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจาก
ลกูคา้แต่ละราย หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ) 

 
ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภทที่ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 
 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (หมายเหตุ 13) 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 38.4) 
 
แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่า
ภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจํานวนเงินที่ไม่มี
นยัสาํคญั 
 
ลูกหน้ีการค้า 
 
กลุ่มกจิการใชว้ธิอียา่งงา่ย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ซึง่คาํนวณคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุลกูหนี้การคา้ 
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตามความเสีย่งดา้น
เครดติทีม่ลีกัษณะรว่มกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกาํหนดชาํระ  
 
นโยบายการบญัชสํีาหรับการพจิารณาค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับรอบระยะเวลาบญัชเีปรียบเทยีบ 
 
สาํหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณารบัรูค้่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้เมือ่มขีอ้บ่งชีว้่า
มกีารผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น การทีไ่ม่สามารถเรยีกใหช้ําระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีารพจิารณาถงึความ
เสีย่งดา้นเครดติทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ เป็นตน้ ดงันัน้จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
และผลขาดทุนจากหนี้สงสยัจะสญูจงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้น
เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี้ที่ไม่ได้มกีารเพิม่ขึ้นของความเสี่ยงด้าน
เครดติทีม่นีัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสําหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่ ี
การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัสาํคญั 
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบคอืการมจีาํนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดอยา่งเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอต่อการชําระ
ภาระผกูพนัเมื่อถงึกําหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัที
จํานวน 14.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 270.42 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของ 
กลุ่มกจิการ จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงนิของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไว ้
ซึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 
 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารอง
หมนุเวยีน (จากวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายุภายในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 46,487,263 168,509,691 17,743,300 11,890,268 
     

 46,487,263 168,509,691 17,743,300 11,890,268 
 

วงเงนิกู้ยมืทีจ่ะครบกําหนดภายในหนึ่งปีเป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีทีจ่ะมกีารทบทวนตามวาระไดร้บัมาเพื่อใช ้
ในการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

วงเงนิกูย้มืจาํนวน 20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุน้จาํนวน 10.81 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2562 : 10.81 ลา้นหุน้) ของบรษิทั 
ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 วงเงนิกู้ยืมจํานวน 132 ล้านบาท คํ้าประกนัโดยที่ดินและอาคารของกลุ่มกิจการ  
ซึง่มมีลูคา่ตามบญัช ี101.66 ลา้นบาท (หมายเหตุ 18) 
 

วงเงนิกู้ยมืจํานวน 30 ล้านบาท คํ้าประกนัโดยหุ้นจํานวน 15 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 15 ล้านหุ้น) ของบรษิทั 
เวฟเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

วงเงนิกูย้มืจาํนวน 20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงนิฝากออมทรพัยข์องบรษิทัจาํนวน 20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : ไมม่)ี 
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
ข) วนัครบกาํหนดของหนี้สินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึง่แสดง
ด้วยจํานวนเงินตามสญัญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน 
จะเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องการการคดิลดไมม่นียัสาํคญั  
 
 งบการเงินรวม 

 ณ ปัจจบุนั ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน บาท บาท บาท บาท 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 63,512,737 - 63,512,737 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 96,162,873 - 96,162,873 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 64,500,000 - - 64,500,000 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 120,002,898 56,703,512 176,706,410 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 203,810,249 241,812,630 445,622,879 
     

รวม 64,500,000 483,488,757 298,516,142 846,504,899 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ ปัจจบุนั ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน บาท บาท บาท บาท 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 80,990,309 - 80,990,309 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 50,000,000 - 50,000,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 98,840,629 - 98,840,629 
เงนิกูจ้ากบคุคลภายนอก 60,000,000 - - 60,000,000 
เงนิกูจ้ากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 42,500,000 - - 42,500,000 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 1,358,593 2,598,608 3,957,201 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 222,394,287 269,148,565 491,542,852 
     

รวม 102,500,000 453,583,818 271,747,173 827,830,991 
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบกาํหนดของหนี้สินทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
บาท 

ภายใน 1 ปี 
บาท 

1 - 5 ปี 
บาท 

รวม 
บาท 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 22,256,701 - 22,256,701 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 62,500,000 - - 62,500,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,000,000 - - 14,000,000 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 6,463,537 7,428,500 13,892,037 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 98,595,506 188,216,968 286,812,474 
     

รวม 76,500,000 127,315,744 195,645,468 399,461,212 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
บาท 

ภายใน 1 ปี 
บาท 

1 - 5 ปี 
บาท 

รวม 
บาท 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 28,109,732 - 28,109,732 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 50,000,000 - 50,000,000 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 4,879 - 4,879 

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

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 58,500,000 - - 58,500,000 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 702,710 2,106,612 2,809,322 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 116,878,127 188,953,413 305,831,540 
     

รวม 118,500,000 195,695,448 191,060,025 505,255,473 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของค ํา้ประกนัทางการเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
บาท 

ภายใน 1 ปี 
บาท 

1 - 5 ปี 
บาท 

รวม 
บาท 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

คํ้าประกนัทางการเงนิ1 - 3,214,742 295,664 3,510,406 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของค ํา้ประกนัทางการเงิน 

ณ ปัจจบุนั 
บาท 

ภายใน 1 ปี 
บาท 

1 - 5 ปี 
บาท 

รวม 
บาท 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

คํ้าประกนัทางการเงนิ1 - 3,516,160 1,395,152 4,911,312 
 

1การเปิดเผยการคํ้าประกนัทางการเงนิเป็นการเปิดเผยตาม มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 9 แต่บรษิทัไมม่กีารรบัรูห้นี้สนิใน
รายการดงักล่าว 
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7 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
7.2.1 การบริหารความเสี่ยง 

 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
 
 รกัษาไวซ้ึ่งการดําเนินงานต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์

ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
 รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจาํนวนเงนิปันผลจา่ย ปรบัการคนื
ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหนี้สนิ 
 
การคงไว้ซึ่งอตัราส่วนตามสญัญาเงินก ู้ (Loan covenants) 
 
ภายใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงันี้  
 
 อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีไ่มก่วา่ 3.0 :1  

 อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี้ไมต่ํ่ากว่า 1.2 : 1 และ 

 อตัราสว่นของหนี้สนิทีต่อ้งชาํระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ไมเ่กนิกวา่ 2.5 :1 

 
8 มูลค่ายตุิธรรม  

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม     
   ผา่นกาํไรขาดทุน - หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 2,002,925 - 65,000,000 67,002,925 
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8 มูลค่ายตุิธรรม (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 - - 2,178,813 
     

 
มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกต

ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได้

ในตลาด 
 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และ ระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งปี 
 

ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยุตธิรรม
ทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ายตุิธรรม ข้อมูลที่ไม  ่
ช่วงของข้อมูล คาํอธิบาย พ.ศ. 2563 สามารถสงัเกตได้ 

 บาท  
สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ 

จะไดร้บัจากการขาย 
เงนิลงทุนในตราสานทุนทีไ่ม่
อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

65,000,000 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 11 - 13 
กาํไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 18 - 20 
อตัราสว่นราคาต่อทุน 
 

18 - 20 เท่า 
 

 

ตารางต่อไปนี้แสดง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

  ผลกระทบต่อขอ้มูลที่ไม ่สามารถสงัเกตได้ที่กาํหนดไว้ 
  การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมขึน้ การลดลง 
  ในข้อสมมติ ของข้อสมมติ ของข้อสมมติ 
     

ตราสารทุนไมจ่ดทะเบยีน อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.89 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 
 กาํไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.00 
 อตัราสว่นราคาต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 
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8 มูลค่ายตุิธรรม (ต่อ) 
 
ขัน้ตอนการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 
 
การประชุมระหว่างผู้อํานวยการสายการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี่ยวกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม
เกีย่วกบักระบวนการประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึน้อยา่งน้อยทุกไตรมาส 
 
ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัของลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมที ่3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง ประมาณ
โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สญัญาที่เป็นผู้ออกตราสารนัน้  
กลุ่มกจิการไดม้กีารตดิต่อโบรกเกอรเ์พือ่การใชข้อ้มลูดงักล่าว 
 
มูลค่าตามบญัชขีองเครื่องมอืทางการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มื
แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่าใกลเ้คยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอื 
มอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
 

9 ประมาณการทางบญัชีที่สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ ์

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิ
มลูค่า กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารและตัง้ขอ้สมมตฐิานซึง่ส่วนใหญ่อา้งองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู่ ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 8 
 

ข) ประมาณการการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคาํนวณมลูค่าจากการใช ้การคาํนวณ
นี้ใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี กระแสเงนิสดหลงัจากปี
ที ่10 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 21 อตัราการเตบิโตดงักล่าว
สอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรพัย ์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดาํเนินงานอยู ่
 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 27 
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9 ประมาณการทางบญัชีที่สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

ง) การจดัประเภทรายการของบรษิทัรว่ม 
 
ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิระดบัของความมอีทิธพิลทีก่ลุ่มกจิการมใีน บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) และ 
ได้ตดัสนิว่ากลุ่มกิจการมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัถึงแม้ว่ามกีารถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากมตีวัแทน 
ในคณะกรรมการบรษิทั และตามเงือ่นไขของสญัญา จงึเป็นผลใหจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

จ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดชําระหนี้ 
และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด โดยเฉพาะการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
(หมายเหตุ 38.4) กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
คํานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกดิขึ้น รวมทัง้การ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มลูการเงนิตามสว่นงานในสว่นทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน
ทีนํ่าเสนอต่อผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าที่
ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรหิารของ
บรษิทัทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดาํเนินงานจากกาํไรขัน้ตน้เป็นหลกั  
 
คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไมไ่ดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการดาํเนินงาน 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละสว่นงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบทางการเงินรวม 

 สถาบนั    
 สอนภาษา ภตัตาคาร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 435,958,432 246,212,203 19,951,408 702,122,043 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงานธุรกจิ (933,333) - - (933,333) 

รวมรายได ้ 435,025,099 246,212,203 19,951,408 701,188,710 
     

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง - 244,758,003 - 244,758,003 
ตลอดชว่งระยะเวลา 435,025,099 1,454,200 19,951,408 456,430,707 

 435,025,099 246,212,203 19,951,408 701,188,710 
     

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 124,525,488 41,062,246 (6,459,146) 159,128,588 
รายไดอ้ืน่    11,417,670 
(ขาดทุน)กาํไรอืน่    (99,275,287) 
ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้    (50,673,141) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (231,116,049) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (40,094,004) 
สว่นแบ่งขาดทุนจากบรษิทัรว่ม    (1,724,399) 
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (252,336,622) 
รายไดภ้าษเีงนิได ้    (26,199,169) 

ขาดทุนสทุธสิาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง    (226,137,453) 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละสว่นงาน มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 งบทางการเงินรวม 

 สถาบนั    
 สอนภาษา ภตัตาคาร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 546,224,195 511,020,045 31,130,598 1,088,374,838 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงานธุรกจิ (933,333) - - (933,333) 

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

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

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

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 25,384,690 (18,281,372) 1,379,920 8,483,238 
รายไดอ้ืน่    14,454,116 
ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้    (52,225,589) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (66,433,505) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (43,002,913) 
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (138,724,653) 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (19,623,913) 

ขาดทุนสทุธสิาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง    (158,348,566) 

 
ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายสว่นกลาง  
 
ข้อมูลเกี่ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มกจิการไมม่ลีกูคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ เนื่องจากลกูคา้ของกลุ่มกจิการมลีกูคา้เป็นจาํนวนมาก 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคาร 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088 

 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088 

 
12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายตุิธรรม 
ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 
ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย รวม 

 
บาท บาท บาท 

    

สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 14,085,878 14,085,878 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 67,002,925 - 67,002,925 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - 13,664,592 13,664,592 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  5,364,143 5,364,143 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 295,727,250 - 295,727,250 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - 20,500,000 20,500,000 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 67,846,535 67,846,535 

    
หนี้สินทางการเงิน    
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 63,512,737 63,512,737 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - 96,162,873 96,162,873 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - 45,834,314 45,834,314 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก - 64,500,000 64,500,000 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 169,565,089 169,565,089 
เงนิกูย้มืระยะยาว - 445,622,879 445,622,879 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่  - 9,241,049 9,241,049 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายตุิธรรม 
ผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 
ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย 
 

รวม 

 
บาท บาท บาท 

    

สินทรพัยท์างการเงิน    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 157,131 157,131 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ย 
   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 67,002,925 - 67,002,925 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - 9,215,447 9,215,447 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 591,266,035 591,266,035 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 132,444,870 - 132,444,870 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - 20,000,000 20,000,000 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 1,303,653 1,303,653 
    

หนี้สินทางการเงิน    
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 22,256,701 22,256,701 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - 7,602,486 7,602,486 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก - 62,500,000 62,500,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 14,000,000 14,000,000 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 13,010,550 13,010,550 
เงนิกูย้มืระยะยาว - 286,812,474 286,812,474 

 

12.1 สินทรพัยท์างการเงินที่วดัม ูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562: มลูคา่ยุตธิรรมตาม TAS 105) 
 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย FVPL 
 เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คา้ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 
มูลค่ายตุิธรรม 

บาท 

 
พ.ศ. 2562 

บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   
ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน (พ.ศ. 2562: มลูคา่ยุตธิรรม)  2,002,925 2,178,813 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด (พ.ศ. 2562: ไมม่)ี 65,000,000 - 
 67,002,925 2,178,813 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 
 
12.1 สินทรพัยท์างการเงินที่วดัม ูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (ต่อ) 
 

ข) รายการทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 

รายการขาดทุนรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 
   ในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นกาํไร/(ขาดทุน)
อื่น (175,888) (533,494) 

 
การเปลีย่นแปลงของ FVPL มดีงันี้ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

บาท 
  

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด - 
TFRS 9 รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม ่(หมายเหตุ 5) 2,178,813 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 2,178,813 
จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ  
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ (หมายเหตุ 17.1) 65,000,000 
การเพิม่ขีน้ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน 52,735 
การจาํหน่ายตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน (52,735) 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรม (175,888) 

มูลค่าตามบญัชีสิ้นงวด 67,002,925 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั มหาชน จาํนวน 7.32 ลา้นหุน้ 
มลูคา่ 40 ลา้นบาทไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจาํกบุคคลภายนอก (หมายเหตุ 24.2) 
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13 ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ ื่น  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลกูหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 4,818,887 7,285,634 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  

   (พ.ศ. 2562: คา่เผือ่การดอ้ยคา่) (303,902) (433,652) - - 
     

ลกูหนี้การคา้ 4,514,985 6,851,982 - - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 10,857,479 22,898,004 165,882 179,737 
ลกูหนี้อื่น 3,235,062 3,054,854 - - 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั       
   (หมายเหตุ 38.3)  5,914,545 - 168,296,248 286,925,531 
หกั  คา่เผือ่ขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

   (พ.ศ. 2562: คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูตาม  
   TAS 101) - - (159,080,801) - 

ลกูหนี้อื่น -กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  5,914,545 - 9,215,447 286,925,531 
รายไดค้า้งรบั 2,570,250 3,249,845 - - 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 38.3) - 7,130,598 - - 

 27,092,321 43,185,283 9,381,329 287,105,268 

 
มูลค่ายตุิธรรมของลกูหนี้การค้า  
 
เนื่องจากลกัษณะของลกูหนี้การคา้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคา่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
 
การด้อยค่าของลกูหนี้การค้า 
 
กลุ่มกจิการเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตั ิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนี้การคา้ ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการคาํนวณ โดยผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จํานวน 0.30 ล้านบาท สําหรบัลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใช้
ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
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13 ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ ื่น (ต่อ) 
 
การด้อยค่าของลกูหนี้การค้า (ต่อ) 
 
คา่เผือ่ผลขาดทุนของลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

บาท 
3 - 6 เดือน 

บาท 
6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า 
12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       

มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้การคา้ 4,639,658 1,931,468 88,013 52,750 573,745 7,285,634 
คา่เผือ่ผลขาดทุน - - - (43,250) (390,402) (433,652) 

 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน 
3 เดือน 

บาท 
3 - 6 เดือน 

บาท 
6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า 
12 เดือน 

บาท 
รวม 
บาท 

       

มลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้การคา้ 1,736,723 1,842,051 69,368 696,000 474,745 4,818,887 
คา่เผือ่ผลขาดทุน - - - - (303,902) (303,902) 

 
รายการกระทบยอดคา่เผือ่ผลขาดทุนสาํหรบัลกูหนี้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2562 

บาท 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TAS 101 433,652 18,922,322 
จาํนวนปรบัปรุงกบักาํไรสะสมตน้ปี - - 
คา่เผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: คาํนวณตาม TAS 101) 433,652 18,922,322 
รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกาํไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี - 3,888,200 
กลบัรายการคา่เผือ่ผลขาดทุน - (1,656,203) 
ตดัจาํหน่ายลกูหนี้ทีไ่มส่ามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหวา่งปี (129,750) (3,094,312) 
การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - (17,626,355) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 303,902 433,652 
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13 ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ ื่น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีอืน่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 
 
รายการกระทบยอดคา่เผือ่ผลขาดทุนสาํหรบัลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 มดีงันี้ 
 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 
 บาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562- คาํนวณตาม TAS 101 - 
จาํนวนทีป่รบัปรงุกบักาํไรสะสมตน้ปี 278,180,801 
คา่เผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 278,180,801 
รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกาํไรหรอืขาดทุนระหวา่งปี 6,090,000 
ตดัจาํหน่ายลกูหนี้ทีไ่มส่ามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหวา่งปี (125,190,000) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 159,080,801 

 
14 สินค้าคงเหลือ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

แผน่วซีดีแีละดวีดี ี 47,591 47,591 47,591 47,591 
หนงัสอื 1,398,847 1,796,484 - - 
วตัถุดบิ - อาหาร 13,181,020 19,722,570 - - 
หกั  คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (4,029,318) (4,351,999) (47,591) (47,591) 

 10,598,140 17,214,646 - - 
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14 สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขาย 84,325,348 169,273,059 - - 
รบัรูค้า่เผือ่สนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 96,334 - - - 
การกลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้คงเหลอื 
   เป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

(419,015) - - - 

 
กลุ่มกจิการไดข้ายสนิค้าคงเหลอืทีเ่คยปรบัลดมูลค่าในราคาทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกจิการจงึกลบัรายการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลอื 
ทีเ่คยรบัรูใ้นปีปัจจุบนั 
 

15 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คา่เล่าเรยีนรอธนาคารนําฝากเงนิ 3,760,214 10,441,450 - - 
ภาษซีือ้ทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 6,012,205 9,529,568 755,328 24,720 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 11,530,904 14,746,337 3,643,042 4,255,077 
เงนิประกนั 1,603,929 1,498,256 - - 
อื่นๆ 922,164 1,209,439 - - 

 23,829,416 37,425,050 4,398,370 4,279,797 
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16 สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ไทยโซลาร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ในระหวา่งปี กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) (ไทยโซลาร)์ ซึง่เป็นบรษิทั
รว่มของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 17.2) นอกจากนี้กลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจําหน่ายหุน้ส่วนทีเ่หลอืในบรษิทัร่วมดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 1 ปี กลุ่มกิจการจึงแสดงงบการเงินของ ไทยโซลาร์ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์และพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐั โดยถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ําคญัทีแ่ยกต่างหากของกลุ่มกจิการ เป็นผลของการ
ดําเนินงานทีย่กเลกิในงบการเงนิ พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน 295.73 
ลา้นบาท และจํานวน 132.44 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีดัสว่นไดเ้สยีในไทยโซลาร ์คดิเป็น รอ้ยละ 5.59 
 
ขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทั ไทย โซล่าร์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการ
ดาํเนินงานปกตขิองกลุ่มกจิการไดด้งัตารางขา้งล่าง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 
 
16.1 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม 29,311,252 74,597,984 
ขาดทุนในเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (35,049,918) - 
(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก (5,738,666) 74,597,984 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - - 
(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก (5,738,666) 74,597,984 
ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 27,359,432 (31,712,432) 
ส่วนแบง่กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 21,620,766 42,885,552 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขายระหว่างปีถูกวดัมลูค่าโดยใชม้ลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างมูลค่า
ตามบญัชกีบัมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเมื่อมกีารจดัประเภทใหม่ ทําใหเ้กดิการรบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าจํานวน 
35.04 ล้านบาท เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน การวดัมูลค่ายุตธิรรมทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจํา
โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
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16 สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
บริษทั ไทยโซลาร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 
 
16.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 

 งบการเงินรวม 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน - - 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุน (28,815,045) (10,496,063) 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - - 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสทุธ ิ (28,815,045) (10,496,063) 

 
พ.ศ. 2562  
 
บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั มหาชน 
 
ในระหว่างปี พ.ศ.2562 กลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายหุน้บางส่วนในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทั
ยอ่ยของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 17.1) นอกจากนี้กลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจาํหน่ายหุน้สว่นทีเ่หลอืในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 1 ปี กลุ่มกจิการจงึแสดงงบการเงนิของกลุ่มอนิเดก็ซ์ ซึ่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมการตลาดเป็นผล
ของการดาํเนนิงานทีย่กเลกิในงบการเงนิปี พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 17.1) ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยดงักล่าว กลุ่มกิจการจึงได ้
จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จํานวน 65 ลา้นบาท 
(หมายเหตุ 12.1) 
 
ขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานของกลุ่มอนิเดก็ซ์ สามารถแสดงแยกจากการดําเนินงานปกตขิองกลุ่มกจิการ 
ไดด้งัตารางขา้งล่าง  
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16 สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั มหาชน (ต่อ)  
 
16.3 สินทรพัยแ์ละหนี้สินที่ถือไวเ้พือ่ขาย 

 
การวดัมูลค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ใชมู้ลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่าง
มลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย นบัแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีส่าํคญัของการดาํเนินงานทีย่กเลกิมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยข์องการดาํเนินงานที่ยกเลิกที่จดัประเภทเป็น   
   สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 200,364,187 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 350,348 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - 365,280,783 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 600,000 
สนิคา้คงเหลอื - 7,737,190 
รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหวา่งผลติ - 3,628,661 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - 14,983,644 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 2,500,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 1,751,914 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - 602,274,838 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 55,464,598 
คา่ความนิยม - 125,024,779 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - 22,844,933 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 106,009,152 
รวมสินทรพัยข์องการดาํเนินงานที่ยกเลิก - 1,508,815,027 
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16 สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย (ต่อ) 
 
16.3 สินทรพัยแ์ละหนี้สินที่ถือไวเ้พือ่ขาย (ต่อ) 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีส่าํคญัของการดาํเนินงานทีย่กเลกิมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่จดัประเภทเป็น   
   สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย   
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 172,993,214 
รายไดร้บัล่วงหน้า - 106,020,739 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - 100,529,369 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 13,114,365 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - 4,477,023 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - 29,298,507 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 6,084,096 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 95,842,118 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - 15,922,590 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 635,889 
รวมหนี้สินของการดาํเนินงานที่ยกเลิก - 544,917,910 

 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ไดนํ้ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที่ 9 (TFRS 9) มาถือปฎิบตัเิป็นครัง้แรก ส่งผลให้บรษิทัดงักล่าวต้องรบัรู้การด้อยค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็น
จาํนวน 8.68 ลา้นบาท 
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16 สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ) 
 
16.4 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบังวดต ัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 
ถึง 16 เมษายน 

สาํหรบัปี 
สิ้นสดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 133,014,769 1,390,669,646 
ตน้ทุน (126,187,974) (1,036,175,242) 
กาํไรขัน้ตน้ 6,826,795 354,494,404 
รายไดอ้ืน่  15,787,131 13,752,542 
คา่ใชจ้่ายในการขาย (4,941,399) (6,094,598) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (51,004,220) (231,740,203) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (284,200) (3,570,876) 
สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12,247 (132,026) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 38,739,493 - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 5,135,847 126,709,243 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (16,877) (22,832,535) 
กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 5,118,970 103,876,708 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 522,690 (108,147) 
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - (14,930,800) 
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหม ่   
   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 2,610,169 
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 5,641,660 91,447,930 

 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

154  
 

16 สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย (ต่อ) 
 
16.5 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรบังวดต ัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 
ถึง 16 เมษายน 

สาํหรบัปี 
สิ้นสดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 200,364,187 164,149,325 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน 193,899,136 282,320,302 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุน (47,066,261) (94,592,241) 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ (14,360,312) (151,405,052) 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสทุธ ิ 132,472,563 36,323,009 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 522,690 (108,147) 
กระแสเงินสดสทุธิ 333,359,440 200,364,187 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และส่วนได้เสียในการรว่มค้า 
 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ  
บรษิทัย่อยดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมโดยกลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรงและทางอ้อม 
สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดย 
กลุ่มกจิการ 
 

        ส่วนได้เสียในความ 
    ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสีย เป็นเจ้าของที่ถือโดย 
 สถานที่หลกัในการ   ในความเป็นเจ้าของ ในความเป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี 

 ประกอบธรุกิจ/   ที่ถือโดยบริษทั ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ อาํนาจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 
ชื่อ ที่จดทะเบียนจดัต ัง้ ลกัษณะของธรุกิจ ความสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บริษทัย่อย          
บรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จาํกดั ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั  
   (มหาชน) 

ไทย ใหบ้รกิารและจดัทาํ 
   กจิกรรมทางการตลาด 

ถอืหุน้โดยตรง 6.91 25.00 - - 93.09 75.00 

          
บริษทัย่อยภายใต้          
   บริษทั เวฟ ฟู้ด กร ุป๊ จาํกดั          
บรษิทั  เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ไทย ภตัตาคาร ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
          
บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ          
   เอด็ดเูคช ัน่ กร ุป๊ จาํกดั          
บรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ  ไทย สถาบนัสอนภาษา ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
   (ประเทศไทย) จาํกดั           
          
บริษทัย่อยภายใต้          
   บริษทั เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั          
บรษิทั เวฟ ทวี ีจาํกดั ไทย ผลติและจดัจาํหน่าย ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
     รายการโทรทศัน์        
บริษทัย่อยภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์           
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน)          
บรษิทั อเีวน้ท ์โซลูชัน่ส ์จํากดั ไทย ใหบ้รกิารตดิตัง้อุปกรณ์ 

   เครื่องเล่นในงานบนัเทงิ 
ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.99 - 0.01 

บรษิทั เทรเบยีง จาํกดั ไทย อยู่ระหว่างการชาํระบญัช ี ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.99 - 0.01 
บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จํากดั ไทย ใหบ้รกิารอุปกรณ์แสง  

   ส ีเสยีงในงานบนัเทงิ 
ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.99 - 49.01 

 
บรษิทั อนิสปาย อมิเมจ จํากดั ไทย ใหบ้รกิารจดัทาํ ตดิตัง้และ 

   รือ้ถอน ป้ายโฆษณา 
ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 60.00 - 40.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี ออนไลน์ 
   จาํกดั 

ไทย อยู่ระหว่างการชาํระบญัช ี ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 26.51 - 73.49 

บรษิทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด์) จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร 
   ผ่านสือ่วทิยุ และระบบ 
   การสือ่สารอื่น 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.00 - 50.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด ์เอม็ จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารและจดัหาพืน้ที ่
   แสดงสนิคา้ และรบั 
   ออกแบบงานดา้น 
   โฆษณาและ 
   ประชาสมัพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.00 - 50.00 

 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และส่วนได้เสียในการรว่มค้า (ต่อ) 
 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

        ส่วนได้เสียในความ 
        เป็นเจ้าของที่ถือโดย 
 สถานที่หลกัในการ   สดัส่วนของหุ้นสามญั สดัส่วนของหุ้นสามญั เป็นเจ้าของที่ถือโดย 

 ประกอบธรุกิจ/   ที่ถือโดยบริษทัใหญ่ ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ อาํนาจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 
ชื่อ ที่จดทะเบียนจดัต ัง้ ลกัษณะของธรุกิจ ความสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด ์ว ีจํากดั ไทย ใหบ้รกิารและจดัหาพืน้ที ่
   แสดงสนิคา้ และรบั 
   ออกแบบงานดา้นโฆษณา 
   และประชาสมัพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.00 - 50.00 

บรษิทั บิก๊ อเีวนท ์จาํกดั ไทย ชาํระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทางออ้ม - - - - - - 
บรษิทั ไอ ซ ีว ีเอก็ซ ์จาํกดั ไทย ใหบ้รกิารและจดัทาํกจิกรรม 

   ทางการตลาด 
ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.99 - 0.01 

บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จํากดั ไทย ใหบ้รกิารออกแบบ ผลติ 
   และจาํหน่ายสิง่พมิพแ์ละ 
   สือ่ต่าง  ๆ

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 72.29 - 27.71 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีจาํกดั สาธารณรฐัสหภาพ
เมยีนมา 

ใหบ้รกิารและจดัหาพืน้ที ่
   แสดงสนิคา้และรบั 
   ออกแบบงานดา้นโฆษณา 
   และประชาสมัพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.00 - 1.00 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563  
ราคาทุน 190,997,980 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม (190,997,980) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 
  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563  
ราคาทุน 190,997,980 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม (190,997,980) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 บรษิทัจาํหน่ายเงนิลงทุนบางสว่น ในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน  
19.74 ล้านหุน้และ 14.66 ล้านหุน้ใหก้บักลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) และ
บุคคลภายนอกตามลําดบั เป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 188 ลา้นบาท โดยมกีําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน  
16 ลา้นบาท รวมอยู่ใน “รายไดอ้ื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการ (หมายเหตุ 32) และรบัรูก้ําไรจํานวน 86.75 ลา้นบาท 
ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม (หมายเหตุ 37.2) การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี จํากดั (มหาชน) ลดลง จากรอ้ยละ 45 
เป็นรอ้ยละ 25  



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และส่วนได้เสียในการรว่มค้า (ต่อ) 
 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จํากดั (มหาชน) ภายใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) จํานวน 215 ล้านบาท  
ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและผลการดําเนินงานของบรษิทัดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็น 
ผลการดาํเนินงานทีย่กเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (หมายเหตุ 16) 
 

เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดเ้ลกิกจิการ 
ได้จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชย์ การชําระบญัชดีงักล่าวเสรจ็สิ้นในวนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 
มกีาํไรจากการเลกิกจิการเป็นจาํนวน 5.64 ลา้นบาทรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
 

เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ 
ไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั อนิสปาย อมิเมจ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ จํานวน 35,998 หุน้ 
ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 5 ล้านบาท โดยมกีําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน
ดงักล่าว รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิเป็นจาํนวน 3.44 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายหุน้ ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน)  
ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ จํานวน 31.10 ลา้นหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นสิง่ตอบแทน
ทัง้สิน้ 170 ลา้น โดยรบัรูก้ําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกิจการเป็นจํานวน 38.72 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดบั ภายหลังการจําหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว  
ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.91 สง่ผลใหก้ลุ่มกจิการสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย
ดงักล่าว และกลุ่มกิจการไม่มีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าภายใต้บริษัท อินเด็กซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) กลุ่มกจิการจงึไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่า
ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน จาํนวน 65 ลา้นบาท (หมายเหตุ 12.1)  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั และหุน้ทัง้หมดของ
บรษิทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั และหุ้นของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ (มหาชน) จํากดั จํานวน 43 ล้านหุน้ 
(พ.ศ. 2562 : จาํนวน 43 ลา้นหุน้) ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 24) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมี่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมทีมี่สาระสําคัญ  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดรวมของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมมจีํานวน 694.65 ล้านบาท โดยเป็นของ
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ในระหว่างปีกลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าวส่งผลให ้
กลุ่มกจิการสญูสยีอาํนาจควบคุมและไมม่สีว่นไดเ้สยีไมม่อีาํนาจควบคุมคงเหลอื 
 

รายละเอียดในหมายเหตุ 16 แสดงข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
ทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ จาํนวนทีเ่ปิดเผยสาํหรบับรษิทัยอ่ยแสดงดว้ยจาํนวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 37 สาํหรบัรายการกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร ่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร ่วม 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
  ลกัษณะ ประเทศที่ สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

บริษทัร ่วม ประเภทของธรุกิจ ความสมัพนัธ  ์ จดทะเบียน พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 วิธีการวดัมลูค่า 
       

บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่ ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย - 9.01 วธิสีว่นไดเ้สยี 
   จาํกดั (มหาชน)1    แสงอาทติยเ์พื่อจาํหน่ายให ้      
    ภาครฐัและเอกชน      
       
บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จํากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย 29.20 - วธิสีว่นไดเ้สยี 
    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น      
       
บริษทัร ่วมภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 
       
บรษิทั แฮปปีโอ ้จาํกดั 
 

ใหบ้รกิารออกแบบ และ 
   ผลติสือ่ Application ถอืหุน้ทางออ้ม ไทย - 33.00 วธิสีว่นไดเ้สยี 

 
1 กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของและสทิธิในการออกเสยีงน้อยกว่าร้อยละ 20 กลุ่มกิจการมีอิทธิพล 
อย่างมนีัยสาํคญัเหนือ บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) เนื่องจากกลุ่มกจิการมสีทิธติามสญัญาในการ
แต่งตัง้กรรมการ 2 คนใน 9 คน ของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 9 (ง) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร ่วม 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 509,428,233 213,671,955 
สว่นแบ่งขาดทุนปรบัปรุงภายใต ้TFRS 9 (หมายเหตุ 5) (6,651,132) - 
   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 502,777,101 213,671,955 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม (หมายเหตุ 38.2) (28,815,045) - 
การเพิม่การลงทนุในบรษิทัรว่ม 285,000,000 285,000,000 
สว่นแบ่งกาํไร 27,586,853 - 
การลดลงของสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัรว่ม (199,855,572) (81,227,085) 
สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่จากการวดัมลูคา่ใหมข่องคา่เงนิ   
   และสนิทรพัยท์างการเงนิผา่นโดยมลูคา่ยุตธิรรม 27,359,432 - 
การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 16) (330,777,168) (132,444,870) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 283,275,601 285,000,000 
 

กลุ่มกจิการไมม่หีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร ่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร ่วม (ต่อ) 
 
บริษทัร ่วมภายใต้ บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 
 
เมื่อวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ 
ไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั แฮปปีโอ ้จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการจํานวน 300,000 หุน้ ใหก้บั 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบรษิัทร่วมดงักล่าว เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 442,403 บาท โดยมกีําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน
ดงักล่าว รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ เป็นจาํนวน 14,728 บาท 
 

บริษทั ไทยโซลาร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ในระหว่างปีกลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทั
ร่วมของกลุ่มกจิการ จํานวน 72.55 ลา้นหุน้ โดยมกีําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการเป็นจํานวน 0.90 ลา้นบาท และ 126.32 ลา้นบาท ตามลําดบั 
ภายหลงัการจําหน่ายสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ลดลงจาก
รอ้ยละ 9.01 เป็น 5.59 อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบรษิทัรว่มดงักล่าว 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มจีํานวน 295.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 
จาํนวน 561.06 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการคาดว่าจะจําหน่ายสว่นไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทัดงักล่าวภายใน 1 ปี ดงันัน้
เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน 295.73 ล้านบาท และจํานวน 132.44 ล้านบาท  
ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขายและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นผลดําเนินการทีย่กเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 
(หมายเหตุ 16) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุ้นของบริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) จํานวน 118.29 ล้านหุ้น  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 190.79 ล้านหุ้น) มูลค่า 295.73 ล้านบาท ได้นําไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืและ
วงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

บริษทั เดอะ เมกะวตัต  ์จาํกดั (“ เมกะวตัต ”์ ) 
 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตัิการลงทุนในบริษัท เดอะ  
เมกะวตัต ์จาํกดั (“เมกะวตัต”์) ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและประกอบธุรกจิหลกัในการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์โดยบรษิทัไดช้าํระเงนิลงทุนเป็นจํานวน 285 ลา้นบาท สาํหรบัหุน้จาํนวน 2.85 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัสว่นการ
ถอืหุน้รอ้ยละ 29.20 ในบรษิทัดงักล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการของบรษิทัไดเ้ขา้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบรษิทั
ของเมกะวตัตซ์ึง่ไดร้บัสทิธใินการออกเสยีงการตดัสนิใจในเมกะวตัต ์ดงันัน้แลว้เงนิลงทุนในเมกะวตัตจ์งึถูกจดัประเภท
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร ่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร ่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัรว่ม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบับรษิทัรว่มทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยโซล่าร ์
เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจํานวนทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิของบรษิทัรว่ม (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแคส่่วนแบ่ง
ของกลุ่มกจิการในบรษิทัรว่มดงักล่าว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจ่าํเป็นสาํหรบัการปฏบิตัติามวธิสีว่นไดเ้สยี 
รวมถงึการปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกี่ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและ
บรษิทัรว่ม 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 

 บริษทั ไทย โซล่าร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 643,594,118 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (ไมร่วมเงนิสด) - 997,880,353 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม - 1,641,474,471 
   
สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน - 14,228,516,486 

รวมสนิทรพัย ์ - 15,869,990,957 
   
หนี้สินหมุนเวียน   
หนี้สนิทางการเงนิหมนุเวยีน (ไมร่วมเจา้หนี้การคา้) - 1,793,221,842 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (รวมเจา้หนี้การคา้) - 232,130,748 

หนี้สนิหมนุเวยีนรวม - 2,025,352,590 
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน   
หนี้สนิทางการเงนิ - 8,094,739,838 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - 117,574,171 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนรวม - 8,212,314,009 

รวมหนี้สนิ - 10,237,666,599 
   
สินทรพัยส์ทุธิ - 5,632,324,358 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม  - 4,323,789 

สินทรพัยส์ทุธิของบริษทัใหญ่ - 5,628,000,569 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และส่วนได้เสียในการรว่มค้า (ต่อ) 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร ่วม (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 บริษทั ไทย โซล่าร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายได ้ - 1,348,891,101 
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร - (911,358,079) 
ดอกเบีย้รบั - 1,756,685 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ - (147,191,521) 
สว่นแบ่งจากการรว่มคา้ - 659,517,685 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง - 803,815,620 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - (5,073,121) 
กาํไรหลงัภาษจีากการดาํเนินงานต่อเนื่อง - 798,742,499 
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (331,542,313) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - 178,890,518 
   

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม - 1,009,139 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัรว่ม 
 

 บริษทั ไทย โซล่าร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัที ่1 มกราคม - 4,770,387,439 
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี - - 
การออกหุน้ใหม ่ - 529,916,753 
หุน้ปันผล - - 
เงนิปันผล - (104,813,889) 
กาํไรในระหวา่งปี - 761,175,101 
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
   ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - (328,664,835) 
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - 5,628,000,569 
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม - รอ้ยละ 9.05 

มูลค่าตามบญัชี - 509,428,233 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และส่วนได้เสียในการรว่มค้า (ต่อ) 
 
17.2 เงินลงทุนในบริษทัร ่วม (ต่อ) 

 
บริษทัรว่มที่แต่ละรายไม่ม ีสาระสาํคญั  
 
นอกเหนือจากสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกจิการยงัมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มทีแ่ต่ละรายไมม่สีาระสาํคญั
อกีจาํนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

มลูคา่ตามบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มทีแ่ต่ละราย   

   ไมม่สีาระสาํคญั 283,275,601 1,751,914 

จาํนวนรวมของสว่นแบ่งในบรษิทัรว่ม ;   
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (1,724,399) - 
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานยกเลกิ - (132,026) 

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (1,724,399) (132,026) 

 
บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั เป็นบรษิทัจาํกดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่าวไมม่รีาคาเสนอซือ้ขายในตลาด 
 

17.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในการรว่มคา้ของกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

  ลกัษณะ ประเทศที่ สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

 ประเภทของธรุกิจ ความสมัพนัธ  ์ จดทะเบียน พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 วิธีการวดัมลูค่า 
       

การร่วมค้าภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั 
การร่วมคา้ ไอดที ู ออกแบบก่อสรา้งและบรหิาร

จดัการอาคารนิทรรศการไทย 
ถอืหุน้ทางออ้ม ไทย - 67.00 วธิสีว่นไดเ้สยี 

การร่วมคา้ อนิเดก็ซ ์ด ี63  ออกแบบ จดัทาํและบรหิารจดัการ 
อาคารแสดงนิทรรศการในงาน 
CP-MEIJI VISITOR 
CENTER 

ถอืหุน้ทางออ้ม ไทย - 63.00 วธิสีว่นไดเ้สยี 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มสีดัส่วนการถอืหุน้ในกจิการร่วมคา้ภายใต ้บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จาํกดั (มหาชน) เนื่องจากการสญูเสยีอาํนาจควบคุมในระหวา่งปี (หมายเหตุ 17.1)   
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18 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแต่ง    
   และอปุกรณ์  งานระหว่าง  
 ที่ดิน อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 131,102,925 252,708,776 1,677,619,639 81,062,195 2,833,498 2,145,327,033 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (139,034,237) (1,249,162,355) (51,683,443) - (1,439,880,035) 

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

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 155,371,682 6,227,213 11,824,915 173,423,810 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (12,593,427) (8) - (12,593,435) 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (1,602,052) - (71,568) (1,673,620) 
การโอนสนิทรพัย ์ - - 8,306,980 - (8,306,980) - 
คา่เสือ่มราคา - (8,721,741) (129,577,584) (6,048,001) - (144,347,326) 
การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 16) (131,102,925) (104,952,798) (346,682,644) (19,536,471) - (602,274,838) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
       

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

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
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18 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

   เครื่องตกแต่ง    
   และอปุกรณ์  งานระหว่าง  
 ที่ดิน อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ       
   การจดัประเภทรายการใหม ่(หมายเหตุ 5) - - (2,858,730) (5,519,295) - (8,378,025) 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ - - 98,821,509 4,502,190 6,279,865 109,603,564 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - 8,924,541 - 5,562,748 14,487,289 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (2,988,054) (2) - (2,988,056) 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (6,229,364) - (964,960) (7,194,324) 
การโอนสนิทรพัย ์ - - 9,771,267 - (9,771,267) - 
การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุ 20)  - - - - (466,700) (466,700) 
คา่เสือ่มราคา - - (41,055,107) (912,183) - (41,967,290) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - - 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 

       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาทุน - - 416,303,538 11,406,119 639,686 428,349,343 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - - (349,058,746) (7,816,114) - (356,874,860) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ - - 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 
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18 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เครื่องตกแต่งและ   
 อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,837,010 13,196,972 16,033,982 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (2,681,855) (4,903,449) (7,585,304) 

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

    
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 
ซือ้สนิทรพัย ์ 208,400 - 208,400 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (2) - (2) 
คา่เสือ่มราคา (108,246) (574,794) (683,040) 

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

    
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 3,026,409 13,196,973 16,223,382 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (2,771,102) (5,478,244) (8,249,346) 

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

    
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 
TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
   การจดัประเภทรายการใหม ่(หมายเหตุ 5) - (3,216,548) (3,216,548) 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 255,307 4,502,181 4,757,488 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,233 - 2,233 
คา่เสือ่มราคา (103,237) (912,183) (1,015,420) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 

    
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 3,028,641 9,402,146 12,430,787 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (2,874,338) (5,812,148) (8,686,486) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 
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18 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มีราคาตามบญัชจีํานวน 3.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้านบาท) ได้นําไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 24) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายประเภทต่างๆ      
   ดงัต่อไปนี้     
   ตน้ทุนขาย 5,472,765 9,393,622 - - 
   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 15,501,736 87,707,232 - - 
   คา่ใชจ้่ายในการขาย 17,422,019 24,456,166 - - 
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 3,570,770 22,790,306 1,015,420 683,040 

 41,967,290 144,347,326 1,015,420 683,040 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ค่าเสื่อมราคาขา้งต้นได้รวมค่าเสื่อมราคาจํานวน 91.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบรษิทั  
อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการให้บรกิารและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จาํนวน 74.03 ลา้นบาท และจาํนวน 17.21 ลา้นบาทตามลาํดบัในสว่นของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
 

สําหรบัปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัย์สทิธกิารใชเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิตามที่
เปิดเผยในหมายเหตุ 19  
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 รายการการซื้อในตารางขา้งตน้ไดร้วมการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสญัญา
เชา่การเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่จาํนวน 3.61 ลา้นบาท  
 

สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ซึง่รวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์และยานพาหนะ 
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ 3,794,828 72,489,107 3,794,828 3,794,828 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (1,148,746) (42,354,987) (1,148,746) (578,280) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 2,646,082 30,134,120 2,646,082 3,216,548 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)  
ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายมจีาํนวน 12.76 ลา้นบาท  
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19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 

 งบการเงินรวม 
 อสงัหาริมทรพัย  ์ ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้ปี -สทุธ ิ - - - 
TFRS 16 รายการปรบัปรุงและจดัประเภทรายการใหม ่ 
   (หมายเหตุ 5) 342,283,575 5,519,295 347,802,870 
ราคาตามบญัชตีน้ปี -สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 342,283,575 5,519,295 347,802,870 
การเพิม่ขึน้ 32,811,851 - 32,811,851 
การยกเลกิสญัญา (42,766,996) (1,839,670) (44,606,666) 
คา่เสือ่มราคา (174,708,255) (1,033,546) (175,741,801) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 157,620,175 2,646,079 160,266,254 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสงัหาริมทรพัย  ์ ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้ปี -สทุธ ิ - - - 
TFRS 16 รายการปรบัปรุงและจดัประเภทรายการใหม ่ 
   (หมายเหตุ 5) 16,393,713 3,216,548 19,610,261 
ราคาตามบญัชตีน้ปี -สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 16,393,713 3,216,548 19,610,261 
คา่เสือ่มราคา (5,220,261) (570,466) (5,790,727) 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 11,173,452 2,646,082 13,819,534 

 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตามสญัญาเชา่และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 6,103,582 - 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่อุปกรณ์คอมพวิเตอรซ์ึง่เป็นสนิทรพัยม์มีลูคา่ต่ํา 3,259,774 - 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระคา่เชา่ผนัแปร 3,285,617 - 
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเชา่ 188,051,894 6,433,781 
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20 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน 
 

 งบการเงินรวม 

   ความสมัพนัธ  ์   
  โปรแกรม กบัล ูกค้า เครื่องหมาย  
 ลิขสิทธิ์  คอมพิวเตอร  ์ ที่เกี่ยวข้อง การค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562      
ราคาทุน 59,432,704 75,387,562 123,937,000 152,221,000 410,978,266 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (31,394,157) (51,397,745) (65,452,284) (20,295,796) (168,539,982) 

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

      
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 
2562      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 242,438,284 
การซือ้เพิม่ขึน้ 928,488 966,203 - - 1,894,691 
การตดัจาํหน่าย (4,148,072) (5,311,917) (6,747,941) (5,074,033) (21,281,963) 
การโอนไปยงัสนิทรพัย ์      
   ไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 
16) 

- (3,727,823) (51,736,775) - 
(55,464,598) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 167,586,414 

      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
ราคาทุน 60,361,192 45,089,856 33,960,000 152,221,000 291,632,048 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (35,542,229) (29,173,576) (33,960,000) (25,369,829) (124,045,634) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 167,586,414 

      
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 
2563      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 167,586,414 
การซือ้เพิม่ขึน้ 804,330 436,249 - - 1,240,579 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (667,234) - - - (667,234) 
การโอนมาจาก ทีด่นิ อาคารและ      
   อุปกรณ์ (หมายเหตุ 18) - 466,700 - - 466,700 
การตดัจาํหน่าย (4,221,084) (4,111,841) - (5,074,033) (13,406,958) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 

      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน 60,227,735 45,992,810 33,960,000 152,221,000 292,401,545 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (39,492,760) (33,285,422) (33,960,000) (30,443,862) (137,182,044) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 
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20 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

คา่ตดัจาํหน่ายทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบั   
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี้   
   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5,201,575 6,154,412 
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 8,205,383 15,127,551 

 13,406,958 21,281,963 
 

ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตดัจําหน่ายข้างต้นได้รวมค่าตดัจําหน่ายจํานวน 7.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี  
วลิเลจ จํากดั (มหาชน) และไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 7.96 ลา้นบาทในส่วนของการดําเนินงาน
ทีย่กเลกิ 
 

21 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม    
ราคาทุน 1,134,673,772 1,259,698,551 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม (336,530,588) (336,530,588) 

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

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 798,143,184 923,167,963 
การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 16) - (125,024,779) 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (100,000,000) - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 698,143,184 798,143,184 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม    
ราคาทุน 1,134,673,772 1,134,673,772 
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม (436,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 698,143,184 798,143,184 
 

กลุ่มกจิการปรบัลดมลูค่าตามบญัชขีองส่วนงานธุรกจิภตัตาคาร ลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการรบัรูผ้ลขาดทุน
จากการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากรายได้และจํานวนสาขาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมสีาระสําคญั ซึ่งเป็นผล 
มาจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ขาดทุนดงักล่าวแสดงเป็นรายการ(ขาดทุน)กาํไรอื่นในกาํไรขาดทุน 
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21 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 
คา่ความนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กกาํหนดตามสว่นงานธุรกจิ 
 
การปันสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

การปันส่วนค่าความนิยม   
ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 389,548,884 389,548,884 
ธุรกจิภตัตาคาร 308,594,300 408,594,300 

 698,143,184 798,143,184 

 
มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดของธุรกจิสถาบนัสอนภาษาและธุรกจิภตัตาคารพจิารณาจาก
มูลค่าจากการใช้หน่วยสนิทรพัย์ทีค่ํานวณโดยใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีซึ่งอ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิ 
อตัราการเตบิโตดงักล่าวไมส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดาํเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูคา่จากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

  ธรุกิจสถาบนัสอนภาษา ธรุกิจภตัตาคาร 
    

อตัราการเตบิโต1  รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 3 
อตัราคดิลด2  รอ้ยละ 11 รอ้ยละ 13 

 
1 อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงนิสด
ตามระยะเวลาในงบประมาณ 

2 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิานเหลา่นี้ไดถู้กใชเ้พือ่การวเิคราะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภายในสว่นงานธุรกจิ 
 
ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์ 
การเตบิโตของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมาณการทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม  
ซึง่อตัราคดิลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่ง ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงานนัน้ ๆ 
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21 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 

 ผลกระทบต่อข้อมูลที่ไม ่สามารถสงัเกตได้ที่กาํหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลง   

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

ธรุกิจสถาบนัสอนภาษา    

อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 17 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 16 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 
 

 ผลกระทบต่อข้อมูลที่ไม ่สามารถสงัเกตได้ที่กาํหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลง   

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

ธรุกิจภตัตาคาร    

อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 22 ลดลง รอ้ยละ 21 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13 
 

22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดอืน 32,656,476 2,620,000 32,656,476 2,620,000 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 1,345,156 6,175,629 1,345,156 6,175,629 

 34,001,632 8,795,629 34,001,632 8,795,629 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     
   ภายใน 12 เดอืน 1,032,396 1,026,812 17,589 12,006 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 23,498,140 24,514,671 157,588 159,311 

 24,530,536 25,541,483 175,177 171,317 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลือ่นไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 
เพิม่ (ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 35) 26,216,950 (24,017,125) 25,202,143 (17,552,961) 
เพิม่ (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,657,443 - (952,726) 
การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     
   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 16) - (22,844,933) - - 
การโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั     
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย      
   (หมายเหตุ 16) - 15,922,590 - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 
 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

     
 ณ วนัที่ เพ่ิม (ลด) เพ่ิม ณ วนัที่ 
 1 มกราคม ในงบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ผลประโยชน์พนกังาน 935,628 409,529 - 1,345,157 
ขาดทุนสะสม 7,860,001 24,796,474 - 32,656,475 

 8,795,629 25,206,003 - 34,001,632 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - สทุธ ิ (171,317) (3,860) - (175,177) 
เครือ่งหมายการคา้ (25,370,166) 1,014,807 - (24,355,359) 

 (25,541,483) 1,010,947 - (24,530,536) 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

    การโอนไปยงั  
 ณ วนัที่ เพ่ิม (ลด) เพ่ิม สินทรพัยไ์ม ่ ณ วนัที่ 
 1 มกราคม ในงบกาํไร ในกาํไรขาดทุน หมุนเวียนที่ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น ถือไว้เพื่อขาย พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บญัชี    

 
 

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 800,229 905,762 - (1,705,991) - 
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู       
   - ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 3,483,000 - - (3,483,000) - 
ผลประโยชน์พนกังาน 10,277,498 4,680,015 1,657,443 (15,679,328) 935,628 
คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั 467,940 (467,940) - - - 
ประมาณการคา่รือ้ถอน 3,236,387 (3,236,387) - - - 
ขาดทุนสะสม 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 
      

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี    

 
 

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - สทุธ ิ - (171,317) - - (171,317) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (5,418,880) 2,227,033 - 3,191,847 - 
เครือ่งหมายการคา้ (26,384,973) 1,014,807 - - (25,370,166) 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง (13,769,523) 1,038,780 - 12,730,743 - 

 (45,573,376) 4,109,303 - 15,922,590 (25,541,483) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัที่ 
 1 มกราคม ในงบกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์
พนกังาน 935,628 409,529 - 1,345,157 
ขาดทุนสะสม 7,860,001 24,796,474 - 32,656,475 

 8,795,629 25,206,003 - 34,001,632 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ ลดใน รายการที่รบัร ู้ ณ วนัที่ 
 1 มกราคม งบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ - สทุธ ิ (171,317) (3,860) - (175,177) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัที่ 
 1 มกราคม ในงบกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์
พนกังาน - 1,888,354 (952,726) 935,628 
ขาดทุนสะสม 27,129,999 (19,269,998) - 7,860,001 

 27,129,999 (17,381,644) (952,726) 8,795,629 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - สทุธ ิ - (171,317) - (171,317) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 33,826,455 8,624,312 33,826,455 8,624,312 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (24,355,359) (25,370,166) - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะสามารถแสดงหกักลบกนัได้เมื่อสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้ดงักล่าว
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษเีดยีวกนั ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม สนิทรพัย ์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัย ์และหนี้สนิสทุธใินแต่ละบรษิทั 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจํานวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า 
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัช ี
จากขาดทุนทางภาษีที่ย ังไม่ได้ใช้เป็นจํานวนเงิน 148.45 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 72.56 ล้านบาท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการ 
ใชป้ระโยชน์ทางภาษใีน พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 ตามลาํดบั 
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23 สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิประกนั 67,846,535 83,444,175 1,303,653 1,289,184 
อื่นๆ 83,371 83,371 - - 

 67,929,906 83,527,546 1,303,653 1,289,184 

 
24 เงินก ู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     
   เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 63,512,737 80,990,309 22,256,701 28,109,732 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 50,000,000 - 50,000,000 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 64,500,000 60,000,000 62,500,000 60,000,000 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
      (หมายเหตุ 38.5) - 42,500,000 14,000,000 58,500,000 
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
      ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 203,810,249 222,394,287 98,595,506 116,878,127 

 331,822,986 455,884,596 197,352,207 313,487,859 
     

ไม่หมุนเวียน     
   เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413 

 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413 
     

 573,635,616 725,033,161 385,569,175 502,441,272 

 
24.1 เงินก ู้ยืมระยะส ัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน จํานวน 50 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นจํานวน  
63.50 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) และหุ้นจํานวน 35.68 ล้านหุ้น  
ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 17.1) 
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24 เงินก ู้ยืม (ต่อ) 
 

24.2 เงินก ู้ยืมระยะส ัน้จากบคุคลภายนอก 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจาํนวน 62.50 ลา้นบาท อยูใ่นสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี คํ้าประกนั
โดยหุน้จํานวน 7.32 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2562 : 7.32 ลา้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) และ 
มกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม (หมายเหตุ 17.1)  
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจาํนวน 2 ลา้นบาท อยูใ่นสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี  
 

24.3 เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     
ภายใน 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 2 ปี 203,810,249 222,394,287 98,595,506 116,878,127 
ภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413 

 445,622,879 491,542,852 286,812,474 305,831,540 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้  
 

 

งบการเงิน 
รวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 491,542,852 305,831,540 
เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งปี (45,919,973) (19,019,066) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 445,622,879 286,812,474 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 442.11 ล้านบาท คํ้าประกนัโดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ  
(ประเทศไทย) จํากัด หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด หุ้นจํานวน 90 ล้านหุ้นของบริษัท  
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และหุ้นจํานวน 107.48 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 116.48 ล้านหุ้น) ของบรษิัท  
ไทยโซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) 
 

เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยได้ทําสญัญา 
ซื้อขายและเช่ากลบัคนืส่วนตกแต่งปรบัปรุงกบัสถาบนัการเงนิเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วนัสิน้สุดสญัญา บรษิทัย่อยดงักล่าว 
มสีทิธเิลอืกซื้อทรพัยส์นิในราคาทีร่ะบุตามสญัญาหรอืส่งคนืผูใ้หเ้ช่าโดยมภีาระผกูพนัทีจ่ะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่าง
ราคาทีร่ะบุตามสญัญาและราคาทีข่ายใหบุ้คคลภายนอก ซึง่เนื้อหาของรายการดงักล่าวถอืเป็นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
และเงนิกูย้มืจํานวน 3.51 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 4.91 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมลูค่า 3.80 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562 : 9.25 ล้านบาท) (หมายเหตุ 18) นอกจากนี้เงนิกู้ยมืดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ 
จาํกดั (มหาชน) 
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24 เงินก ู้ยืม (ต่อ) 
 

24.3 เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 
 
ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขอื่น ๆ ทีส่าํคญัในสญัญา เช่น 
การรกัษาสดัสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี้ และสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
มลูค่ายุตธิรรมคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีอ่ตัราตลาดรอ้ยละ 4.25 - 5.13 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 4.25 - 5.53) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 3 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 

24.4 อตัราดอกเบีย้  
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มื     
   อตัราดอกเบีย้คงที ่ 64,500,000 154,826,756 62,500,000 154,345,200 
   อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 509,135,616 570,206,405 323,069,175 348,096,072 

รวมเงนิกูย้มื 573,635,616 725,033,161 385,569,175 502,441,272 

 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 63,512,737 80,990,309 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 4.63 - 50,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 4.00 4.00 64,500,000 60,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4.00 2.50 - 42,500,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

MLR - 1, 
MLR - 1.50 

MLR – 1, 
MLR - 2.50 

445,622,879 491,542,852 
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24 เงินก ู้ยืม (ต่อ) 
 

24.4 อตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 22,256,700 28,109,732 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 4.63 - 50,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 4.00 4.00 62,500,000 60,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั MOR + 0.25 MOR + 0.25 14,000,000 58,500,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ MLR - 1.50 MLR - 2.50 286,812,474 305,831,540 

 
25 หนี้สินตามสญัญาเช่า 

 
มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (พ.ศ.2562 : หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ) มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

จาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึ     
   เป็นหนี้สนิตามสญัญาเชา่     
ภายในไมเ่กนิ 1 ปี 120,002,898 1,358,258 6,463,537 702,710 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 56,703,512 2,598,608 7,428,500 2,106,612 
     

หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต     
         ของสญัญาเชา่ (7,141,321) (500,379) (881,487) (449,357) 

มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 169,565,089 3,456,487 13,010,550 2,359,965 

     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่     
   - สว่นทีห่มนุเวยีน 114,678,390 1,129,731 5,874,172 514,765 
   - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 54,886,699 2,326,756 7,136,378 1,845,200 
     
มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่     
ภายในไมเ่กนิ 1 ปี 114,678,390 1,129,731 5,874,172 514,765 
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 54,886,699 2,326,756 7,136,378 1,845,200 

 169,565,089 3,456,487 13,010,550 2,359,965 
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25 หนี้สินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 
 
การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (พ.ศ.2562 : หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ) สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 

เจ้าหนี้ 
สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 
รอตดับญัชี 

หนี้สินตาม 
สญัญาเช่า 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,810,912 (201,600) 3,609,312 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 1,149,131 1,149,131 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายชาํระ (14,487,368) - (14,487,368) 
การโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม ่    
   หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 16) (6,590,208) 506,112 (6,084,096) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,956,866 (500,379) 3,456,487 

    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,956,866 (500,379) 3,456,487 
   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
      การจดัประเภทรายการใหม ่(หมายเหตุ 5) 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่  356,626,217 (19,418,332) 337,207,885 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 33,359,716 (2,233,915) 31,125,801 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 12,512,402 12,512,402 
   การยกเลกิสญัญา (37,876,602) 1,998,524 (35,878,078) 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายชาํระ (175,402,921) - (175,402,921) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 176,706,410 (7,141,321) 169,565,089 
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25 หนี้สินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (พ.ศ.2562 : หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ) สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เจ้าหนี้ 
สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 
รอตดับญัชี 

หนี้สินตาม 
สญัญาเช่า 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 209,841 209,841 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายชาํระ (783,130) - (783,130) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,809,322 (449,357) 2,359,965 

    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,809,322 (449,357) 2,359,965 
   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
      การจดัประเภทรายการใหม ่(หมายเหตุ 5) 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 20,325,818 (1,782,238) 18,543,580 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 900,751 900,751 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายชาํระ (6,433,781) - (6,433,781) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 13,892,037 (881,487) 13,010,550 
 

อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีนํ่ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คอื รอ้ยละ 5.01 ถงึ 
รอ้ยละ 8.88 
 

26 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ ื่น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 43,223,391 56,050,602 - - 
เจา้หนี้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 38.3) 472,241 471,681 - 4,879 
เจา้หนี้อื่น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,230,152 4,170,554 - - 
เจา้หนี้อื่น 46,237,089 38,147,792 - - 

 96,162,873 98,840,629 - 4,879 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ :     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ  15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 

หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 

     
กาํไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยูใ่น     
   กาํไรจากการดาํเนินงาน :     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 3,639,778 26,323,911 2,047,643 2,005,908 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน - 821,827 - - 
การโอนไปยงัการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (23,567,578) - - 

 3,639,778 3,578,160 2,047,643 2,005,908 

     
การวดัมลูคา่ใหมใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็:     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ - 4,414,264 - (4,763,630) 
การโอนไปยงัการดาํเนินงานทีย่กเลกิ     
   (หมายเหตุ 16) - (14,930,800) - - 

 - (10,516,536) - (4,763,630) 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

182  
 

27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)  
 
โครงการผลประโยชน์เม ื่อเกษียณอาย  ุ
 
โครงการเป็นโครงการเกษยีณอายุ โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาการทาํงานและเงนิเดอืนในปีสดุทา้ยของสมาชกิ
ก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 
 
รายการเคลือ่นไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุระหวา่งปีมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 13,486,126 72,642,032 9,441,769 12,199,491 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,410,084 11,290,189 1,811,599 1,727,682 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 13,700,742 - 90,078 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 330,194 1,332,980 236,044 188,148 
การวดัมลูคา่ใหม ่     
(ผลกาํไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการ 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ - (1,803,486) - 204,805 
ผลขาดทุน(กาํไร)ทีเ่กดิขึน้จากการ 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 14,603,087 - (453,467) 
ผลกาํไรทีเ่กดิจากประสบการณ์ - (8,385,337) - (4,514,968) 
การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (397,127) (1,732,696) - - 
การโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง     
   กบัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - (88,161,385) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 
โครงการเป็นโครงการใหผ้ลตอบแทนคงทีต่ามระยะเวลาการทาํงาน โดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้กบัระยะเวลาในการทํางานของ
สมาชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 
 
รายการเคลือ่นไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังานระหวา่งปีมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม - 6,873,246 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั - 686,127 
ตน้ทุนดอกเบีย้ - 135,700 
การวดัมลูคา่ใหม ่   
ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ - - 
การจ่ายชาํระผลประโยชน์  - (14,340) 
การโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - (7,680,733) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - - 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคดิลด 2.23 - 2.71 2.23 - 3.13 2.50 2.50 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 - 7.05 4.00 - 7.05 4.00 4.00 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการเป็นดงันี้ 
 

  งบการเงินรวม 

 การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 
อตัราการเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 4 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 
อตัราการเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 8 ลดลงรอ้ยละ 8 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี้อา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่งอื่นคงที ่ในทางปฏบิตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตบิางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธก์นั ในการคาํนวณการวเิคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไวท้ีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคาํนวณ
หนี้สนิผลประโยชน์เพือ่เกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งในหลาย ๆ ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีก่ําหนดไวแ้ละโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนกังาน โดยความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
การเปลีย่นแปลงในอตัรา
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของ
พนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาล ทีล่ดลงจะทาํใหห้นี้สนิของโครงการเพิม่ 
   สงูขึน้ถงึแมว้า่การเพิม่มลูคา่ของพนัธบตัรทีโ่ครงการไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้างสว่น 

 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 11 ปี (พ.ศ. 2562 : 12 ปี) 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานทีไ่ม่มี
การคดิลดมดีงันี้  
 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี 
ระหวา่ง 

1-2 ปี 
ระหวา่ง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 656,824 1,582,186 2,460,277 273,448,354 278,147,641 

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี 
ระหวา่ง 

1-2 ปี 
ระหวา่ง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 7,077,365 2,220,523 16,544,958 298,045,767 323,888,613 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 1,654,698 763,675 2,517,910 3,325,909 8,262,192 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

น้อยกว่า 1 ปี 
ระหวา่ง 

1-2 ปี 
ระหวา่ง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ - - 394,287 25,139,362 25,533,649 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
น้อยกว่า 1 ปี 

ระหวา่ง 
1-2 ปี 

ระหวา่ง 
2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ - - 392,845 24,232,538 24,625,383 
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28 ทุนเร ือนหุ้น 

  ทุนที่ออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 

  จาํนวน    
 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญัที่  ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
การออกและรบัชาํระคา่หุน้ - - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
ใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้
สามญั - 1,591 

1,591 
7,955 9,546 

ลดทุนจดทะเบยีน (42,118,409) - - - - 
การออกและรบัชาํระคา่หุน้ 1,052,891,081 317,310,110 317,310,110 (95,193,033) 222,117,077 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,520,842,672 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 
 

เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2563 ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจาํนวน 42,118,409 หุน้ 
โดยตดัหุน้ทีย่งัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตักิารออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกนิ 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
 

ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 701,927,381 หุ้น  
ในอตัราสว่น 1 หุน้เดมิต่อ 1.5 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้ 

 

ข) เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นจํานวน ไม่เกนิ 350,963,694 หุน้ ใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บริษัทตามใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) ในอตัราส่วนการใช้สทิธิคอื  
1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัได ้1 หุน้ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ0.70 บาทต่อหุน้ 

 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รบัชําระค่าหุ้นจํานวน 317,310,110 หุ้น จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยรบัชําระทีม่ลูค่าหุน้ละ 0.70 บาท 
คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 222.12 ล้านบาท ทําใหจ้ํานวนหุน้สามญัทีช่ําระเตม็มูลค่าแล้วมจีํานวน 785,261,701 หุน้ บรษิทัได ้
จดทะเบยีนการรบัชาํระคา่หุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 

29 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั 
 

เมือ่วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ก่อนการเพิม่ทุน
จดทะเบียนในสดัส่วน 10 หุ้นสามญัเดมิต่อใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิที่ได้รบัการจดัสรร 
ไม่เกนิ 42,120,000 หน่วย และมรีาคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 6 บาทต่อหุน้ อตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบ สําคญัแสดงสทิธต่ิอ 1 หุน้สามญั
โดยใบสาํคญัแสดงสทิธมิอีายุ 3 ปี นบัจากวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขาย 
 

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทได้มมีติการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทังบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (WAVE-W2) จํานวนไม่เกนิ 350,963,694 หน่วย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Rights Offering) ในอตัราสว่นการ จดัสรร 2 หุน้ 
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29 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั (ต่อ) 
 
สามญัเพิม่ทุนต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ทีร่าคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใชส้ทิธ ิ
คอื 1 ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ มสีทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ
0.70 บาทต่อหุน้ 
 

   ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 

   จาํนวนคงเหล ือ การเปลี่ยนแปลง จาํนวนคงเหล ือ 

 วนัที่ออก วนัที่ใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่างปี หน่วย 
      

WAVE-W1 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 42,119,734 (42,119,734) - 
WAVE-W2 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 158,655,054 158,655,054 

   42,119,734 116,535,320 158,655,054 

 
วนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดป้ระกาศปิดการซื้อขายใบสําคญัแสดงสทิธ ิWAVE-W1 และมผีูถ้อืหุน้มาใชส้ทิธิ
จํานวน 1,591 หน่วยในวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมรีาคาการใช้สทิธิเท่ากบั 6 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้หุ้นสามญัของ 
กลุ่มกจิการเพิม่ขึน้เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวไดพ้น้สภาพหลกัทรพัยจ์าํนวน 42,118,143 หน่วย  
 
ใบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัไม่มผีลต่อการคาํนวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด เนื่องจากราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ซือ้หุน้สามญัสงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉลีย่ในระหวา่งงวด 
 

30 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 
จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี้จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ 
ไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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31 รายได้อ ื่น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รบั 3,335,603 108,462 4,219,751 51,859,839 
รายไดค้า่เชา่ 441,320 603,513 5,392,080 5,032,608 
เงนิปันผลรบั 419,026 124,722 29,234,071 19,973,611 
รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 900,000 57,600,000 
กาํไรจากการขายสทิธกิารซือ้หุน้เพิม่ทุนที ่     
   โอนสทิธไิด ้ - 4,235,812 - 4,235,812 
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 384,258 2,892,759 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 648,817 389,351 - 3,998 
ตดัจาํหน่ายเงนิไดร้บัชาํระเกนิจากลกูคา้ทีค่า้งนาน 2,987,923 3,125,174 - - 
รายไดอ้ืน่ 3,200,723 2,974,323 2,394,902 2,142,054 

รวม 11,417,670 14,454,116 42,140,804 140,847,922 

 
เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการไดอ้อก 
ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด้ (“Transferable Subscription Rights: TSR”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน 
การถอืหุน้ โดยไม่คดิมูลค่า โดยใบแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลี่ยนมอืได ้โดยกลุ่มกจิการไดร้บั TSR 
เป็นจํานวน 38,167,500 สทิธ ิและกลุ่มกจิการได้จําหน่ายสทิธดิงักล่าวให้แก่บุคคลอื่นทัง้จํานวนเป็นมูลค่า 4,235,812 บาท 
และไดร้บัรูก้าํไรจากการจาํหน่ายสทิธดิงักล่าวเป็นรายไดอ้ื่น 
 

32 (ขาดทุน)กาํไรอื่น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน     
   ในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ย FVPL     
      ทีร่บัรูใ้นกาํไร/(ขาดทุน)อื่น (175,888) (533,494) (175,888) (533,494) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - 20,022,487 16,000,000 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 900,601 - 126,315,375 - 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่คา่ความนิยม (100,000,000) - - - 

รวม (99,275,287) (533,494) 141,161,974 15,466,506 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

189  
 

33 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของ
หนี้สนิทางการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 2,659,233 2,807,171 2,815,378 2,648,766 

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของ
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (พ.ศ. 2562: 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ) 8,714,507 280,510 885,615 209,841 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 28,720,264 39,915,232 18,042,982 24,481,713 

รวมคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 40,094,004 43,002,913 21,743,975 27,340,320 

 
34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คา่ใชจ้่ายทีร่วมอยูใ่นการดาํเนนิงานต่อเนื่อง :     
   การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู 84,325,348 169,273,059 - - 
   คา่เสือ่มราคา 41,967,290 53,110,989 1,015,420 683,040 
   คา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 175,736,358 - 5,790,727 - 
   คา่ตดัจาํหน่าย 13,406,958 13,322,516 - - 
   คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 306,847,003 434,919,028 33,847,209 37,833,259 
   คา่เชา่และคา่บรกิาร 12,648,973 205,583,504 - 5,120,736 
   คา่สาธารณูปโภค 36,892,082 55,099,776 848,365 619,806 
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35 ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนื่อง      
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     
   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 17,781 113,051 - - 

     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
   เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (25,206,003) 20,354,352 (25,206,003) 17,381,644 
   เพิม่ในหนี้สนิภาษเีงนิได ้     
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (1,010,947) (843,490) 3,860 171,317 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (26,216,950) 19,510,862 (25,202,143) 17,552,961 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (26,199,169) 19,623,913 (25,202,143) 17,552,961 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดจ้ากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     
   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 387,809 18,196,962 - - 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 129,310 - - 

 387,809 18,326,272 - - 

     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
   เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     
      รอการตดับญัช ี (370,932) 5,545,042 - - 
   ลดในหนี้สนิภาษเีงนิได ้     
      รอการตดับญัช ี - (1,038,779) - - 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (370,932) 4,506,263 - - 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   จากการดาํเนนิงานทีย่กเลกิ (หมายเหตุ 16.4) 16,877 22,832,535 - - 
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35 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงนิได้สําหรบั(ขาดทุน)กําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที่แตกต่างจากการคํานวณ
(ขาดทุน)กาํไรทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

(ขาดทุน)กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     
   จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (252,336,622) (138,724,653) (199,762,163) 76,598,983 
(ขาดทุน)กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้ากการ     
   ดาํเนินงานทีย่กเลกิ (หมายเหตุ 16.1,16.4) (602,819) 201,307,227 - - 

(ขาดทุน)กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (252,939,441) 62,582,574 (199,762,163) 76,598,983 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) (50,587,888) 12,516,515 (39,952,433) 15,319,797 
ผลกระทบ :     
สว่นแบ่งกาํไรจาก     
   บรษิทัรว่มและการรว่มคา้สทุธจิากภาษ ี (5,517,371) (14,946,001) - - 
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (19,609,297) (13,306,876) (6,433,663) (3,874,159) 
ขาดทุนทีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี 30,845,964 9,791,265 - - 
คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 52,337,620 12,436,853 72,378,874 618,707 
รายจ่ายทีใ่ชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษไีดเ้พิม่ (535,260) (3,124,100) (109,405) (110,751) 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง     
   กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรก     
   และทีก่ลบัรายการ (32,656,476) 8,572,075 (32,656,476) 5,599,367 
การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่า่นมาซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (18,590,357) (2,147,198) (18,429,040) - 
ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     
   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18,130,773 32,793,225 - - 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน - (129,310) - - 
การโอนไปยงัการดาํเนินงานทีย่กเลกิ     
   (หมายเหตุ 16.4) (16,877) (22,832,535) - - 

ภาษเีงนิไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (26,199,169) 19,623,913 (25,202,143) 17,552,961 

 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัคดิเป็นรอ้ยละ 10.38 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 14.15) 
 
การลดลงของอตัราภาษเีนื่องจากบรษิทัไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรหิารจดัการกบับรษิทัยอ่ย 
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36 (ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

(ขาดทุน)กาํไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญั     
   ของบรษิทั(บาท) :     
   จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (226,137,453) (158,348,566) (174,560,020) 59,046,022 
   จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 25,048,592 94,237,741 - - 
 (201,088,861) (64,110,825) (174,560,020) 59,046,022 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั     
   ทีอ่อกระหวา่งงวด (หุน้) 530,372,700 467,950,000 530,372,700 467,950,000 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั     
   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ามใบสาํคญั     
   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W1 (หุน้)     
   (หมายเหตุ 29) - - - - 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั     
   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ามใบสาํคญั     
   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W2 (หุน้)     
   (หมายเหตุ 29) - - - - 
รวมจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 530,372,700 467,950,000 530,372,700 467,950,000 
     

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและ     
   (ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้)     
   จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง  (0.43) (0.34) (0.33) 0.13 
   จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.05 0.20 - - 

 
ใบสําคญัแสดงสทิธิซึ้อหุ้นสามญัไม่มีผลต่อการคํานวณ(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้นปรบัลด เนื่องจากราคาใช้สทิธิของใบสําคญั 
แสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัสงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉลีย่ในระหวา่งปี 
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37 รายการกบัส่วนได้เสียที่ไม ่ม ีอาํนาจควบคมุ 
 
37.1 การได้มาในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม 

 
เมือ่วนัที ่14 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลมูเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ ไดจ้ดเพิม่
ทุนจดทะเบียนจาก 13.75 ล้านบาทเป็น 20.75 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่จํานวน 280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 25 บาท กลุ่มกจิการไดล้งทุนและจ่ายชําระค่าหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ของบรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จํากดั 
เป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 7 ล้านบาท ในวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายหลังการเพิ่มทุนดงักล่าวส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกจิการเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 58.18 เป็นรอ้ยละ 72.29 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวทําใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการลดลง 
1.26 ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมเพิม่ขึน้ 1.26 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสว่นไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ในระหวา่งปี สรุปไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุมทีไ่ดม้า - 5,736,033 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม - (7,000,000) 
ส่วนเกนิของสิง่ตอบแทนทีจ่่ายรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของของบรษิทัใหญ่ - (1,263,967) 

 
37.2 การจาํหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สญูเสียการควบคมุ 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการได้จําหน่ายส่วนได้เสยีรอ้ยละ 20 ที่มใีนบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั 
(มหาชน) ในราคา 188 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี  
วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ณ วนัทีจ่ําหน่ายมจีํานวน 101.25 ลา้นบาท (แสดงถงึส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 20) ทําใหส้่วนไดเ้สยี 
ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมเพิม่ขึน้จาํนวน 101.25 ลา้นบาท และสว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จาํนวน 86.75 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จาํกดั (มหาชน) ในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุมทีจ่าํหน่ายไป - (101,246,594) 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากสว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - 188,000,000 
ส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ - 86,753,406 
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37 รายการกบัส่วนได้เสียที่ไม ่ม ีอาํนาจควบคมุ (ต่อ) 
 

37.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเกดิจาก :   
การไดม้าในส่วนไดเ้สยีของบรษิทัย่อยเพิม่ - 1,263,967 
การจาํหน่ายส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยโดยไม่สูญเสยีการควบคุม - 101,246,594 

ผลกระทบต่อสว่นของเจา้ของของบรษิทัใหญ่สทุธ ิ - 102,510,561 
 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้สูญเสยีอํานาจควบคุมในบรษิัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั ส่งผลให้กลุ่มกิจการ 
ไมม่สีว่นไดเ้สยีคงเหลอืในสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 17.1) 
 

38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

38.1 บริษทัใหญ่ 
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท ์ครอบครวัเตรยีมชาญชยั ครอบครวัจุฬางกูร บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จํากดั 
(มหาชน) และบรษิทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจํานวนรอ้ยละ 20.64 รอ้ยละ 
11.07 รอ้ยละ 11.92 รอ้ยละ 7.42 และรอ้ยละ 5.95 ตามลําดบั หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 43 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป รายละเอยีด
ของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และการร่วมค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 17 รายการต่อไปนี้เป็นรายการ 
ทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

38.2 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 19,717,702 31,130,598 - - 
     

ต้นทุนการให้บริการ     

   บรษิทัรว่ม - 650,238 - - 
     

รายได้อ ื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 8,536,402 64,702,585 
   บรษิทัรว่ม - 144,000 - - 

 - 144,000 8,536,402 64,702,585 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
38.2 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 4,031,390 51,852,374 
   บรษิทัรว่ม - 26,027 - - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,015,992 - - 

 - 1,042,019 4,031,390 51,852,374 

     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 9,352,826 
   บรษิทัรว่ม - - 28,815,045 10,496,063 

 - - 28,815,045 19,848,889 

     
ค่าใช้จ่ายในการขายและ     
   บริหาร     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,398,270 12,508,962 5,309,334 6,549,982 

 10,398,270 12,508,962 5,309,334 6,549,982 

     
ดอกเบี้ยจ่าย     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,012,783 1,494,224 
   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ 158,880 648,459 158,880 648,459 

   158,880 648,459 1,171,663 2,142,683 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
38.3 ยอดค้างชาํระที่เกิดจากการซื้อ /ขายสินค้าและบริการ  

 
ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ลกูหนี้การค้า (รวมอยูใ่นสนิทรพัย ์     
   ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย     
      (หมายเหตุ 16.3))     
   บรษิทัรว่ม - 25,680 - - 
   การรว่มคา้ - 7,506,032 - - 

 - 7,531,712 - - 
     

ลกูหนี้อ ื่น (หมายเหตุ 13)     
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั)     
   บรษิทัยอ่ย - - 34,207,517 157,359,876 
   หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติ  
     (พ.ศ.2562: คา่เผือ่การดอ้ยคา่) - - (32,100,000) - 

 - - 2,107,517 157,359,876 
     

ดอกเบีย้ค ้างรบั(หมายเหตุ 13)     
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั)     
   ดอกเบีย้คา้งรบัของบรษิทัยอ่ย - - 128,174,186 129,565,655 
   หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติ  
     (พ.ศ.2562: คา่เผือ่การดอ้ยคา่) - - (126,980,801) - 
   บรษิทัยอ่ย - - 1,193,385 129,565,655 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,015,992 - - 

 - 1,015,992 1,193,385 129,565,655 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
38.3 ยอดค้างชาํระที่เกิดจากการซื้อ /ขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้ค ้างรบั (หมายเหตุ 13)     

   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน) - 7,130,598 - - 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 13)      
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการ 
      ทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัรว่ม 5,914,545 - 5,914,545 - 

     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ ื่น      
   หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย ์     
      ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 691,328 - - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 
26) 472,241 471,681 - 4,879 

 472,241 1,163,009 - 4,879 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  76,824 707,162 76,704 705,701 

     
ดอกเบีย้ค ้างจ่าย     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,836,350 2,556,022 
   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ - 814,706 - 814,706 

 - 814,706 2,836,350 3,370,728 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
38.4 เงินให้ก ู้ยืมระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงินให้ก ู้ยืมระยะส ัน้   
   บรษิทัยอ่ย 1,195,352,900 1,157,552,900 
   หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (604,086,865) - 

 591,266,035 1,157,552,900 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,157,552,900 
รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 มาใช ้  
   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) (328,626,500) 
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 828,926,400 
เงนิใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี 71,200,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระหวา่งปี (2,900,000) 
การยกหนี้ (15,500,000) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (290,460,365) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 591,266,035 



รายงานประจาํปี 2563 	
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

199  
 

38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
38.4 เงินให้ก ู้ยืมระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี รอ้ยละ 6.13 
ถงึรอ้ยละ 7.38 และไมม่ดีอกเบีย้ มกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัรูผ้ลกระทบจาการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก 
(หมายเหตุ 5) โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็น
จาํนวน 328.63 ลา้นบาท ในระหวา่งไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดย้กหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่ง
เป็นจํานวนเงิน 30.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทรบัรู้การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รบัรู้ ณ วนัที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 15 ล้านบาท และรบัรู้เป็นผลขาดทุนจากการยกหนี้ให้เป็นจํานวน 15.50 ล้านบาท  
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
 
เนื่องจากเงนิใหกู้ย้มืมรีะยะสัน้ มลูค่ายุตธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่ี
สาระสาํคญั 
 
การด้อยค่าสินทรพัยท์างการเงิน 
 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 
 บาท 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 - คาํนวณตาม TAS 101 - 
จาํนวนทีป่รบัปรงุกบักาํไรสะสมตน้ปี 328,626,500 
คา่เผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 328,626,500 
การยกหนี้ (15,000,000) 
รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกาํไรหรอืขาดทุนระหวา่งปี 290,460,365 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 
101) 604,086,865 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

38.5 เงินก ู้ยืมระยะส ัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

เงินก ู้ยืมระยะส ัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 14,000,000 16,000,000 
   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ - 42,500,000 - 42,500,000 

 - 42,500,000 14,000,000 58,500,000 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 42,500,000 58,500,000 
การจ่ายคนืเงนิกูร้ะหวา่งปี (42,500,000) (44,500,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 14,000,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และมกีําหนด
ชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
 
เงนิกูจ้ากผูบ้รหิารคนสาํคญั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
 
เงนิกูย้มืเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ มลูคา่ยุตธิรรมจงึมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
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38 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

38.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 
 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 43,918,201 70,134,202 28,782,340 32,822,952 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,792,526 4,981,678 1,704,203 1,554,291 

 45,710,727 75,115,880 30,486,543 34,377,243 

 
39 ภาระผกูพนั 

 
39.1 การค ํา้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กจิการมภีาระจากการคํ้าประกนัการขายและเชา่กลบัคนืใหก้บับรษิทัยอ่ย เป็นจํานวน 
3.51 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 4.91 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 24) 
 

39.2 หนังสือค ํา้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อคํ้าประกนั
สญัญาก่อสรา้งและเพื่อการดําเนินธุรกจิ จํานวน ไม่ม ี(พ.ศ. 2562 : จํานวน 58.30 ลา้นบาท) และจํานวน 0.50 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2562 : จาํนวน 1.50 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 

39.3 ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาแฟรนไชส  ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัสาํหรบัค่าตอบแทนต่อเนื่องในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิ
สถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 
 
38.3.1 คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงที ่ของรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 
 
38.3.2 คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงที ่ของรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนนิงานของแฟรนไชส ์
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39 ภาระผกูพนั (ต่อ) 
 

39.4 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที่กล ุ่มกิจการเป็นผ ูเ้ช่า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะยาวสาํหรบัพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้และสญัญาเช่าอาคาร
หลายฉบบัโดยมรีะยะเวลาสิ้นสุดสญัญาต่างๆ กนั ซึ่งตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 สญัญาเช่าระยะยาวทัง้หมด
ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่ตามรายละเอยีดในหมายเหตุ 5.2 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะสัน้สาํหรบัพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ 
 
ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 2,408,106 162,638,398 - 5,965,589 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 139,122,104 - 11,784,920 

 2,408,106 301,760,502 - 17,750,509 
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203 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

13.1 วิเคราะหก์ารดาํเน ินงานและฐานะทางการเงนิ    

ผลการดาํเน ินงาน  

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงเริมระบาดตังแต่ปลายปี 2562 ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีนและส่งผลกระทบต่อเนืองมายงัประเทศไทยเมือตน้ปี 2563 นนั เป็นผลใหก้ลุม่ธุรกิจไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใชพ้ระราช
กาํหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 จากการปิดใหบ้ริการตังแต่
ปลายไตรมาส 1 ต่อเนืองจนถึงไตรมาส 2 ปี 2563 ซึงส่งผลกระทบต่อรายไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดม้ีการผ่อนคลายมาตรการ
ตา่งๆ ในไตรมาส 3 นีใหธุ้รกิจบางประเภทเรมิประกอบการไดต้ามปกติ หากแต่ตอ้งมีการควบคมุและปฏิบติัตามมาตรการตา่งๆ ทีภาครฐักาํหนด ซงึ
ยงัคงส่งผลกระทบต่อภาคการใชจ่้ายของกลุ่มผูบ้ริโภคและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2563 นอกจากนี สืบเนืองจากการใชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่หลายฉบับ ซึงนาํมาปรบัใชเ้ป็นครงัแรกในปี 2563 นี ไดส้่งผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมี
สาระสาํคญั ดงันี  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม 701.19 ลา้นบาท ลดลง 386.25 ลา้นบาท ตน้ทนุ 383.48 ลา้นบาท ลดลง 209.26 ลา้นบาท เมือเทียบกบั
ปีก่อน และมีกาํไรขนัตน้ 317.71 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขันตน้ 45% ของรายไดร้วม ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 163.98 ลา้นบาท 
ตน้ทนุทางการเงินลดลงเล็กนอ้ย 2.91 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปีก่อน และมีผลขาดทนุจากการดาํเนินงานทียกเลิกและอืนๆ 101.62 ลา้นบาท ส่งผล
ใหก้ลุม่บรษัิทมีผลขาดทนุสทุธิสาํหรบัปีอยู่ที 226.76 ลา้นบาท โดยเป็นผลขาดทุนส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบร ิษัทใหญ่ 201.09 ล้านบาท  ใน
จาํนวนนีไดร้วมค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซึงเป็นรายการทีไม่ใช่เงินสด (non – cash items) จาํนวน 231.12 ลา้นบาท 
และหากไม่นบัรวมตน้ทนุทางการเงิน 40.10 ลา้นบาท และรายไดภ้าษีเงินได ้26.20 ลา้นบาท บรษัิทจะมีกาํไรก่อนหกัดอกเบียจ่าย รายไดภ้าษีเงินได ้
คา่เสือมราคา และคา่ตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (EIBTDA) จาํนวน 18.26 ลา้นบาท ในปี 2563   

 รายได้จากการขายและบร ิการ  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมจาํนวน 701.19 ลา้นบาท ลดลง 386.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลง 36% เมือเปรียบเทียบกับปีก่อน 
สามารถจาํแนกรายไดต้ามสว่นงานไดด้งันี 

1. ธุรกิจใหบ้ร ิการสอนภาษาอังกฤษ จาํนวน  435.03 ลา้นบาท   

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษภายใตชื้อ “วอลลส์ตรีท อิงลิช” โดยรบัรูร้ายไดก้ารใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษตามหลกั
มาตรฐานการบญัชีสากลปัจจุบนั ซึงจะเป็นการทยอยรบัรูร้ายไดต้ามระยะเวลาของสญัญาทีนักเรียนไดท้าํไวก้ับกลุ่มบริษัท ภาพรวมในปี 2563    
สืบเนืองมาจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการสอนภาษาอังกฤษของกลุ่มบริษัทต้องปิดให้บริการตามประกาศของรฐับาล 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่กระเตืองขึนมาก ภาคเอกชน คา้ปลีกและผูบ้ริโภคยงัคงมีความระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย ส่งผลให้
ยอดขายของกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษลดลง 20% อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไดป้รบัเปลียนรูปแบบและเนน้การใหบ้ริการเปิดคอรส์สอน
ออนไลน์เพิมมากขึน เพือรองรบัการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นอกจากนีกลุ่มบริษัทได้มีการเปิดสาขาใหม่เพิมขึน 1 แห่ง ในภาค
ตะวนัออก จงัหวดัระยอง เมือเดือนมีนาคม ปี 2563 และเพือเป็นการลดตน้ทุนและบริหารค่าใชจ้ายทีสงูใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
อย่างตอ่เนือง กลุม่บรษัิทยงัไดม้ีการยา้ยสถานทีตงัสาขาทีมีคา่เช่าราคาสงูตอ่เนืองมายงัสถานทีทีมีทาํเลทีดี ขนาดพืนทีทีเหมาะสมกวา่ และมีคา่เช่า
ทีราคาสมเหตสุมผล นอกเหนือจากการยา้ยสาขาเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ปินเกลา้มายงัเซ็นทรลัพลาซา ปินเกลา้ เมือตน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทไดท้าํการ
ยา้ยสาขาสีลมอาคารกมลสโุกศลไปยงัอาคารยไูนเต็ด เซ็นเตอร ์เมือเดือนมกราคม ปี 2563 ทีผ่านมา โดย ณ สินปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดใหบ้รกิาร
รวมทงัสิน 14 สาขา ภายใตก้ารบรหิารงานของกลุม่บรษัิทเอง  

ตามทีกลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิในการเป็นมาสเตอรแ์ฟรนไชสธ์ุรกิจสอนภาษาอังกฤษ ภายใตชื้อ “วอลลส์ตรีท อิงลิช” แต่เพียงผูเ้ดียวใน
ประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามรายละเอียดทีไดแ้จง้ไปแลว้นนั ปัจจบุนัมีนกัลงทุนทีใหค้วาม
สนใจในธุรกิจดงักล่าวจาํนวนมาก โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ปิดตวัสาขาแรกทีเป็นแฟรนไชสอ์ย่างเป็นทางการไปแลว้ทีจงัหวดัขอนแก่น เมือปลายปี 2562 
และคาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในโซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีก 1 สาขา ภายในปี 2564 นี นอกจากนีกลุ่มบริษัทยงัไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ
กับนักลงทุนสัญชาติกัมพูชา สาํหรบัการเขา้เป็นแฟรนไชสธ์ุรกิจสอนภาษาอังกฤษ Wallstreet English ทีราชอาณาจักรกัมพูชา เมือตน้ปี 2564 
ภายใตส้ญัญาดงักลา่วจะเปิดใหบ้รกิารไดอ้ย่างเป็นทางการประมาณกลางปี 2564 นี 1 สาขา และอีก 2 สาขาภายใน 3 ปี 

13. การวิเคราะหแ์ละคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ  
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2. ธุรกิจภัตตาคาร  จาํนวน  246.21 ลา้นบาท    

กลุ่มบริษัทไดใ้หบ้ริการรา้นอาหารภายใตชื้อ “เจฟเฟอร ์สเต๊กแอนดซี์ฟู้ด” ปัจจุบันมี 47 สาขาทัวประเทศ ณ สินปี 2563 แบ่งเป็น 17 
สาขา ในกรุงเทพฯ และอีก 30 สาขาในต่างจงัหวดั จากผลกระทบเนืองมาจากสถานการณ ์COVID-19 ส่งผลใหธุ้รกิจภตัตาคารของกลุ่มบริษัทตอ้ง
ปิดใหบ้ริการตามประกาศของรฐับาล ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทียงัไม่กระเตืองขึนมากนัก ส่งผลต่อยอดขายทีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
กลุ่มบริษัทไดท้าํการปิดสาขาทีไม่ทาํกาํไรในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมา จึงส่งผลต่อการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบริษัทปี 2563 ที 246.21 ลา้นบาท ลดลง 52% 
เมือเทียบกบัปีก่อน นอกจากนี ตามทีกลุม่บริษัทไดเ้ปิดขายแฟรนไชสร์า้นอาหารภายใตชื้อ “เจฟเฟอร ์สเต๊กแอนดซี์ฟู้ด” ใหแ้ก่นกัลงทนุหรอืผูท้ีสนใจ 
ปัจจบุนักลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายเปิดสาขาทีเป็นแฟรนไชสเ์พิมเติม ซงึไดเ้ปิดไปแลว้ 1 สาขาทีจงัหวดัชมุพร เมือปลายปี 2562 และคาดว่า
จะเปิดเพิมอีกในปี 2564 นี ทงัในประเทศไทยและประเทศใกลเ้คียง     

3. ธุรกิจบันเทงิ จาํนวน  19.95 ล้านบาท  

ในปี 2653 บริษัทไดส้่งมอบการรบัจา้งผลิตละครทีวี 1 เรอืง และไดม้ีการทยอยรบัรูร้ายไดภ้ายในปี 19.95 ลา้นบาท เพิมเติมจากปี 2562 
ทีรบัรูร้ายไดอ้ยู่ที 31.13 ลา้นบาท  

 ต้นทุนขายและบร ิการ  

ในปี 2653 กลุ่มบริษัทมีตน้ทนุรวมจาํนวน 383.48 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 209.26 ลา้นบาท หรือลดลง 35% เมือเทียบกบัปีก่อน โดยเป็น
ผลจากความพยายามในการควบคุมตน้ทุนผลิตและการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีกาํไรขันตน้ 
317.71 ลา้นบาท (45% ของรายไดร้วม) ลดลงจากปีก่อน เนืองมาจากรายไดท้ีลดลง 

 ค่าใช ้จ่ายโดยรวม  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมจาํนวน 440.37 ลา้นบาท ลดลง 163.98 ลา้นบาท หรือ 27% เมือเทียบกับปีก่อน เนืองมาจากความ
พยายามอย่างต่อเนืองในการควบคมุและลดค่าใชจ่้ายของทกุกลุม่ธุรกิจ โดยบรษัิทตงัเปา้ทีจะควบคมุและลดคา่ใชจ่้ายลงทกุปีเพือผลประกอบการที
ดีขึน นอกจากนีกลุ่มบริษัทยงัมีตน้ทุนทางการเงิน 40.10 ลา้นบาท ลดลง 2.91 ลา้นบาท ลดลง 7% เมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจากการจ่ายคืนชาํระ
หนีบางสว่นในปี 2563  

 ผลขาดทุนจากการดาํเน ินงานทยีกเลิกและอืนๆ  

กลุ่มบริษัทไดม้ีการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสือสารทางการตลาดและบริษัทรว่ม
แห่งหนึง ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทจดัประเภทรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจดงักล่าวในปี 2563 อยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย และผล
การดาํเนินงานของบริษัทดงักล่าวจะถูกจดัประเภทเป็นผลการดาํเนินงานทียกเลิก ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 เรือง 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก รวมทังการปรบัเปลียนวิธีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทรบัรูข้าดทนุจากการดาํเนินงานทียกเลิกและอืนๆ จาํนวน 2.34 ลา้นบาท นอกจากนีกลุม่บริษัทยงัไดต้งั
สาํรองคา่เผือการดอ้ยคา่ความนิยมในบรษัิทย่อยแห่งหนงึจาํนวน 100 ลา้นบาทในปี 2563 นี  
 
ฐานะการเงนิ 

 สินทร ัพย ์ 

สืบเนืองจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หลายฉบับ ซึงนาํมาปรบัใชเ้ป็นครงัแรกในปี 2563 นี ส่งผลกระทบต่อการ
รายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีสาระสาํคัญ ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 1,928.97       
ลา้นบาท ลดลง 1,440.86 ลา้นบาท หรอื 43% เมือเทียบกบัปีก่อน หากพิจารณารายการสินทรพัยท์ีสาํคญัในรายละเอียด เป็นดงันี 

o เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด  

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยใ์นรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุระยะสนั ซงึมีสภาพคล่องเหมือนเงินสด รวมจาํนวนเงิน 
14.09 ลา้นบาท คิดเป็น 1% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 55.98 ลา้นบาท   

o สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 

เป็นมลูคา่เงินลงทนุในบรษัิทย่อยกลุม่ธุรกิจใหบ้รกิารสรา้งสรรคแ์ละบรหิารงานดา้นสือสารทางการตลาดทีกลุม่บรษัิทยงัไม่ไดร้บัอยู่ 65 
ลา้นบาท และตราสารทนุอืนๆ อีก จาํนวน 2 ลา้นบาท    
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o ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน-สทุธิ  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนสุทธิ ณ สินปี 2563 จาํนวน 27.09 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 1% ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากปีก่อน 16.09 
ลา้นบาท เนืองมาจากรายไดท้ีลดลงในปี 2563  

o สินคา้คงเหลือ 

กลุม่บรษัิทบรหิารสินคา้คงเหลือไดเ้ป็นอย่างดี โดย ณ สินปี 2563 มีสินคา้คงเหลือ 10.60 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น 1% ของสินทรพัยร์วม 
ลดลงเมือเทียบปีก่อน 6.62 ลา้นบาท เนืองจากการสาํรองวตัถดิุบทีใชใ้นธุรกิจภตัตาคารลดลง 

o สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนอืน ณ สินปี 2563 อยู่ 23.83 ลา้นบาท ลดลง 13.60 ลา้นบาท ลดลง 36% เมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจาก
การลดลงในภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 

เนืองจากกลุ่มบริษัทไดม้ีการทยอยจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งจัดประเภทรายงานทาง
การเงินของเงินลงทนุดงักล่าวในปี 2563 อยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย ซงึเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 เรือง 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก โดย ณ สินปี 2563 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 295.73 ลา้นบาท ลดลง
จากปีก่อน 1,213.09 ลา้นบาท เนืองจากไม่รวมรายงานทางการเงินของบรษัิทย่อยดงักลา่วตงัแตไ่ตรมาสที 2 ปี 2563 เป็นตน้ไป  

o เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 

จาํนวน 283.28 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 15% ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากปีก่อน 226.15 ลา้นบาท เนืองมาจากการจดัประเภทรายงาน
ทางการเงินในบรษัิทรว่มแห่งหนงึไปยงัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย  

o ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์

จาํนวน 71.47 ลา้นบาท คิดเป็น 4% ของสินทรพัยร์วม เทียบกับปีก่อนที 117.98 ลา้นบาท ลดลง 46.51 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงในเครอืงตกแตง่และอปุกรณส์าํนกังาน 34.44 ลา้นบาท และงานระหวา่งก่อสรา้งและอืนๆ อีก 12.07 ลา้นบาท  

o สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

จาํนวน 160.27 ลา้นบาท คิดเป็น 8% ของสินทรพัยร์วม เป็นการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 
เรอืง สญัญาเช่า ซงึบงัคบัใชปี้ 2563 นี ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัย ์157.62 ลา้นบาท และยานพาหนะ 2.65 ลา้นบาท 

o สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

จาํนวน 155.22 ลา้นบาท คิดเป็น 8% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 12.37 ลา้นบาท ซึงเป็นการทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละปี ในลิขสิทธิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และเครอืงหมายการคา้ 

o คา่ความนิยม 

เป็นมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้บัคืนของธุรกิจทีกลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ซือกิจการ ณ สินปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม 698.14       ลา้นบาท 
ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ 389.55 ลา้นบาท และธุรกิจภตัตาคาร 308.59 ลา้นบาท คิดเป็น 36% ของสินทรพัยร์วม ลดลงเนืองมาจาก
การตงัสาํรองการดอ้ยคา่ในธุรกิจภตัตาคาร 100 ลา้นบาท ในปีนี  

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 

จาํนวน 67.93 ลา้นบาท คิดเป็น 4% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 15.60 ลา้นบาท เป็นการลดลงในเงินประกนัการเช่าพืนที    
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 หนีสิน  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,109.82 ลา้นบาท ลดลง 729.73 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปีก่อน โดยมีหนีสินหมนุเวียน
จาํนวน 763.70 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 749.16 ลา้นบาท เนืองมาจากการลดลงในเงินกูย้ืมระยะสนัและหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขายในกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสือสารทางการตลาด ในส่วนของหนีสินไม่หมนุเวียนจาํนวน 346.13 
ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 19.44 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนจากการบนัทึกบัญชีในหนีสินตามสญัญาเช่า ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเช่า   

 ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของเจา้ของ 819.15 ลา้นบาท ลดลง 711.13 ลา้นบาท จากปีก่อน เป็นการลดลงในส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุมจากกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสือสารทางการตลาด เนืองจากการไม่รวมงบการเงินในกลุ่มธุรกิจดงักล่าว 
นอกจากนีกลุ่มบริษัทไดม้ีการเพิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมเมือปลายปี 2563 ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1.5 หุน้ใหม่ ทีราคา 0.70 บาทต่อหุน้ โดยผูท้ี
จองซือหุน้เพิมทนุดงักล่าว 2 หุน้ใหม่ จะไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ (WAVE-W2) 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในราคา 0 บาท เพือทีจะใชส้ิทธิซือ
หุน้สามญัในราคา 0.70 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีกาํหนดการใชส้ิทธิทกุๆ ไตรมาสจนถึงสินปี 2566   

โดยมีโครงสรา้งเงินทนุของกลุม่บรษัิท เป็นดงันี 
 สว่นของเจา้ของ 819.15 ลา้นบาท คิดเป็น 42% ของสินทรพัยร์วม 
 หนีสินรวม 1,109.82 ลา้นบาท คิดเป็น 58% ของสินทรพัยร์วม   

โดยมีอตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญัดงันี  
 อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของเจา้ของอยู่ที 1.35 เท่า เพิมขนึจากปีก่อนซงึอยู่ที 1.20 เท่า  
 อตัราสว่นหนีสินเฉพาะทีมีภาระดอกเบียจ่ายตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.70 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซงึอยู่ที 0.87 เท่า   
 มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิ 1.04 บาท/หุน้ ลดลงจากปีก่อนซงึอยู่ที 3.27 บาท/หุน้  
 ขาดทุนต่อหุน้ขันพืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.43 บาท เพิมขึนจากปีก่อนซึงมีขาดทุนต่อหุน้ขันพืนฐานจากการดาํเนินงาน

ตอ่เนืองอยู่ที 0.34 บาทตอ่หุน้   

กระแสเงนิสด 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 14.09 ลา้นบาท ลดลง 55.98 ลา้นบาท เมือเทียบกับปีก่อน ซึง
สามารถชีแจงรายละเอียดของการใชไ้ปของเงินสดในแตล่ะกิจกรรมไดด้งันี  

o ดา้นกิจกรรมดาํเนินงาน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 229.28 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 31.46 ลา้นบาท 
เนืองมาจากเงินสดจากการดาํเนินงานทีเพิมขนึ  

o ดา้นกิจกรรมลงทุน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 376.85 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 258.15 ลา้นบาท เนืองจากการ
ลงทนุในบรษัิทรว่มแห่งหนงึในธุรกิจพลงังาน และการขายเงินลงทนุบางสว่น   

o ดา้นกิจกรรมจดัหาเงิน กลุม่บรษัิทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 91.82 ลา้นบาท โดยเป็นเงินจากการเพิมทนุ และการจ่ายชาํระ
เงินกูย้ืมทีถึงกาํหนดชาํระในปี 2563     

 

13.2 ปัจจัยหร ือเหตุการณท์อีาจมีผลต่อฐานะการเงนิหร ือการดาํเน ินงานอย่างมีน ัยสาํคัญในอนาคต 

-ไม่ม-ี 
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