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1 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะรวมกลุ่มธุรกิจของเวฟในปี 2564 ดว้ยความตัง้ใจท่ีจะลดภาระสินหนีโ้ดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ และมี

เป้าหมายท่ีจะเริ่มตน้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใหม้ีฐานะการเงินท่ีมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยคาํนึงถึงขนาดของธุรกิจและสถานการณเ์ศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน ทั้งนี ้โดยในระยะเวลากว่า 7 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไดล้ดหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้โดยรวมไปแลว้จาก 1.8 พันลา้นบาท เป็น

คงเหลือ 0.3 พนัลา้นบาท  

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในพันธสญัญาท่ีใหไ้วท่ี้จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศันท่ี์จะนาํพากลุ่มบริษัทฯ ใหเ้ป็นผูน้าํธุรกิจ

ดา้น “Lifestyle and Entertainment” กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะใหผู้บ้ริโภคไดร้บัสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพอนัมีเอกลกัษณ ์รวมถึงบริการ และสื่อ

โทรทัศนแ์ละความบนัเทิงท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึน้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นอีกว่า ในส่วนของธุรกิจไลฟ์สไตลท่ี์เก่ียวกับอาหารและ

การศึกษายังสามารถท่ีจะเติบโตไดใ้นกลุ่มวยัรุ่นและเด็ก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกลุ่มชนชัน้กลางกาํลงัพัฒนาและโอกาสใน

การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การท่ีกลุ่มธุรกิจเวฟได้ปรับตัวไปสู่การเป็นธุรกิจ “Lifestyle and 

Entertainment” จะเป็นการผสมผสานท่ีเป็นเอกลกัษณท่ี์จะทาํใหก้ลุ่มธุรกิจของเวฟสามารถท่ีจะปรบัตวัในกลุ่มธุรกิจสื่อโทรทศันแ์ละความ

บนัเทิงได ้ซึ่งจะส่งเสริมและสรา้งความเติบโตใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตลข์องกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและ

ความผันผวนของตลาด กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ริ่มทบทวนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อีกครัง้เพ่ือท่ีจะเริ่มตน้ใหม่และมีความมุ่งมั่นใหม่ในความ

พยายามของกลุ่มบริษัทฯ ในดา้นของความแข็งแกรง่ และโอกาสท่ีจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างมีกาํไรในอนาคต  

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 และมาตรการต่างๆ ท่ีออกโดยรฐับาลส่งผลใหห้ลายธุรกิจตอ้งปิดทาํการชั่วคราวและจาํกัด

การดาํเนินธุรกิจตลอดปี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall 

Street English ไดพ้ยายามอย่างย่ิงในการบริหารจดัการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ส่งผลใหม้ีผลกาํไรก่อนหกัภาษีและดอกเบีย้จ่ายสาํหรบัปี 

2564 อยู่ท่ี 7% นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการท่ีจะลงทนุในการปรบัปรุงและยา้ยสาขาซีคอนสแควรแ์ละสาขาแฟชั่นไอสแ์ลนด ์รวมทัง้

การขยายสาขาใหม่เปิดใหบ้ริการผ่านแฟรนไชสส์าขาท่ี 2 ในจังหวดัอุดรธานีและราชอาณาจกัรกัมพูชาในปี 2565 นี ้ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

รูปแบบการเติบโตของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English ท่ีไดว้างไว ้ 

ธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer ยอดขายลดลงอย่างมีนยัสาํคญัเช่นกนัจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ COVID-19 กลุ่มบริษัทฯ ได้

ปรบัลดสาขาเพ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ในภาพรวมของธุรกิจ โดยการปิดสาขาท่ีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงันัน้ 

ณ สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer มีจาํนวน 32 สาขา ลดลงจาก 47 สาขา จากปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ธุรกิจรา้นอาหาร 

Jeffer ยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตอย่างยั่งยืนเพ่ือท่ีจะขยายฐานของธุรกิจท่ีมีความเป็นเอกลกัษณข์องรา้นดินเนอรแ์บบตะวนัตก ซึ่งเนน้เขา้ถึง

กลุ่มลกูคา้วยัรุน่และครอบครวั ในปีนีก้ลุ่มบริษัทฯ ไดเ้พ่ิมความหลากหลายเมนรูายการอาหารอาเซียน เช่น อาหารเกาหลี อาหารไทย ผ่าน

ช่องทางการซือ้กลบั การส่ง และการทานภายในรา้น นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชสแ์ห่งแรกท่ีจังหวดัชมุพรใน

เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะเติบโตผ่านการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ต่อไป และยังจะปรับ

ภาพลกัษณใ์หม่ของรา้นอาหาร Jeffer ใหม้ีความรูส้กึสดใหม่และสอดคลอ้งกบัการเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบไลฟ์สไตล ์ 

นายแมทธิว กิจโอธาน 

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
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2 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 
สาํหรบัเงินลงทุนของบริษัทฯ ในหุน้ของบรษิัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย่ี์ จาํกัด (มหาชน) (“TSE”) ยังถือเป็นสินทรพัยท่ี์มีคุณค่า

ของบริษัทฯ เรายงัคงถือหุน้รอ้ยละ 2 ใน TSE ทัง้นี ้มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของ TSE ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อยู่ท่ีประมาณ 

113.49 ลา้นบาท  

บริษัทฯ ไดด้าํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัการประเมินผลอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 

โดยไดร้ับคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 93 จากรายงานการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2564 ซึ่ง

ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) ภายใตก้ารสนับสนุนจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัไดร้บัการประเมินผลคณุภาพการจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2654 ในระดบั “ดีเย่ียม สมควรเป็นตวัอย่าง” โดยไดร้บั

คะแนนเต็มคิดเป็นรอ้ยละ 100 จากการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและ

รกัษาผลการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในปีต่อไป  

กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะปรบัตวัในทิศทางท่ีดีขึน้ในปีหนา้ภายใตก้ารบริหารจัดการท่ีมีความ

ระมัดระวงัในการขยายธุรกิจ การปรบัปรุงกาํไรขัน้ตน้ และโอกาสการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส ์กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นท่ีจะ

ทาํใหก้ลุ่มบริษัทเวฟ เป็นผูน้าํในธุรกิจดา้น “Lifestyle and Entertainment” ท่ีสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนในอนาคตในประชาคม

อาเซียน กระผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ นักลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงานภาครฐั และพนักงานทุกคน

สาํหรบัการสนบัสนนุและความเชื่อมั่นท่ีมีใหแ้ก่บริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมา  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

                   ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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3 คณะกรรมการบริษัท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายแมทธิว กิจโอธาน 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และ 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

ดร.แคทลีน มาลีนนท ์

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ และ 

 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 

 กรรมการอิสระ และ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

นายสมศักดิ ์พยับเดชาชยั 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

หม่อมหลวงนลินี หัสดินทร 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

นายกิจชาญพิชญ ์สุกงัวานวิทย ์

 กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม   

นายฟิลิป โอลเิวอร ์เพียซ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

นางอังคณีย ์ฤกษศิ์ริสุข 

 กรรมการ และ 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  

คณะกรรมการบริษัท 
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4 โครงสรา้งและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

      

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปลี่ยนช่ือจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2552 

โดยจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวนัที่ 2 กันยายน 2536 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1,415 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,415 

ลา้นบาท และมีทนุที่ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ 785.26 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์ร่ิมแรกจดัตัง้ คือ การผลิตตลบัวีดีโอเทปทัง้ชนิดไม่บรรจ ุ

Magnetic Tape หรือ V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรือ V-Cassette ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไดมี้การปรบัเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบนัเทิงสู่

ธุรกิจไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี ้  

(1) ให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ช่ือสถาบันสอนภาษา Wall Street English 

(“WSE”)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) ให้บริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้ช่ือ “Jeffer Steak & Seafood”   
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1.1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษัท  

วิสัยทัศน ์(Vision)  

บริษัทจะเป็นผูน้าํในดา้น “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คณุภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่นไม่เหมือน

ใคร มีความหลากหลาย พรอ้มทัง้สรา้งความบนัเทิง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเติมเต็มและเสริมสรา้ง Lifestyle ของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหมี้ความสมบูรณม์าก

ยิ่งขึน้ 

 

พันธกิจ (Mission)  

เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการบริหารจดัการ บริษัทมีพนัธกิจ สรุปไดด้งันี ้

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการ และความบนัเทิง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

• การใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทรพัยากรบคุคลของบริษัท ใหมี้ความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพเพ่ือบริการที่ดีเลิศและใหส้ามารถสรา้งสรรค์

และพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ดีและมีคณุภาพยิ่งขึน้ใหก้บัองคก์ร 

• การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

• การตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการสนบัสนนุใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึน้ 

 

คุณค่าหลัก (Core Value) 

โดยคณุค่าหลกัที่จะช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และพนัธกิจได ้แก่  

• Wow : เป็นการตระหนกัและสรา้งความประทบัใจหรือกาํลงัใจใหก้บัตนเอง พนกังานในองคก์ร ผูบ้ริโภค และลกูคา้ อย่างสมํ่าเสมอทกุๆวนั 

• Achieve : การดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ภายใตว้ิธีการที่ถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจ 

• Value : มีทีมงานที่สรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑท์ี่มีคณุค่าใหก้บัลกูคา้หรือผูบ้ริโภค 

• Enlighten : เป็นการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเนื่อง ไม่หยดุยัง้ 

 

ทั้งนี ้บริษัทไดมี้แนวทางหรือกลยุทธ์ในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่โดดเด่นและมีความหลากหลายเพ่ือ

ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหส้ามารถแข่งขันได ้มีกลยุทธด์า้นการตลาดที่ยืดหยุ่นและสรา้งสรรค ์มีทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ

ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ด ีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อสงัคม ลด

ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหบ้รรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดงักล่าว “โดยบริษัทได้

จัดทาํแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละวิสยัทศันข์องบริษัทขา้งตน้ โดยมีเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดเ้ฉลี่ยไม่ตํ่า

กว่าปีละ 10% ”     
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1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  

ปี เหตุการณ ์

ปี 2545 บริษัทไดห้ยดุดาํเนินการผลิตตลบัวีดีโอสินคา้หลกั 

ปี 2550 บริษัทไดย้กเลิกส่วนงานธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายภาพยนตรพ์รอ้มลิขสิทธิ์ 

ปี 2553 บริษัทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์

ปี 2554 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2554 ไดมี้มติอนุมตัิใหบ้ริษัทลงทุนเพ่ิมในบริษัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกัด 

(TSE) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือจาํหน่ายใหภ้าครฐัและเอกชนจาก 10% เป็น

ไม่เกิน 35% ของทนุจดทะเบียน TSE 

 2. ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของ TSE มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทลงทนุใน TSE คิดเป็นสดัส่วน 25% ของทนุจดทะเบียน TSE 

 3. บริษัทชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนใน TSE เพ่ิม 117.5 ลา้นบาท รวมเป็น 149.5 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนใน TSE 10.9% 

ของทนุจดทะเบียนที่เรียกชาํระแลว้ใน TSE 

ปี 2555 บริษัทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูใ้หบ้ริการจดัแสดงคอนเสิรต์และกิจกรรมต่างๆ 

ปี 2556 1. บริษัทไดข้ยายธุรกิจดา้นบนัเทิง โดยการเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

 2. เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556 นายประชา  มาลีนนท ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท โดย

บริษัทไดแ้ต่งตัง้นายแมทธิว  กิจโอธาน ใหด้าํรงตาํแหน่งแทน เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2556  

 3. บริษัทชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนใน TSE เพ่ิมอีก 104.7 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุน 341.2 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทถือหุน้

ครบ 25% ของทนุจดทะเบียนที่เรียกชาํระแลว้ใน TSE 

ปี 2557 1. เม่ือวันที่  30 เมษายน 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle โดยการเข้าซื ้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท                

เอ็ฟฟิเชียนท ์อิงลิช เซอรว์ิสเซส จาํกดั (EES) ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษภายใตช่ื้อ “Wall Street English”  

 2. บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ TSE จาํนวนหุน้ 22 ลา้นหุน้ ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุน้ 

รวมเป็นเงิน 85.80 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทนุใน TSE 20% ของทนุจดทะเบียนที่เรียกชาํระแลว้ใน TSE 

 3. เม่ือวนัที่ 4 ธันวาคม 2557 บริษัทไดข้ยายธุรกิจ Lifestyle เพ่ิมเติมในธุรกิจรา้นอาหารสเต๊กและอาหารทะเลภายใตช่ื้อ 

“Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ผ่านบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป 

จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

ปี 2558 เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทไดข้ยายธุรกิจ Entertainment ในธุรกิจการใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นการ

สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใต้ช่ือ “Index” โดยการเข้าซื ้อหุ้นจํานวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุน

ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ของบริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2559 1. การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป  

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทไดมี้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป(General Mandate) จาํนวน    

ไม่เกิน 97.20 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย

มีราคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท 

 2. การจาํหน่ายหุน้ TSE บางส่วน 

เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทไดจ้าํหน่ายหุน้ TSE จาํนวน 181.50 ลา้นหุน้ คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่

ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ของ TSE และภายหลงัจากการจาํหน่ายหุน้ของ TSE ดังกล่าวแลว้ ส่งผลให้

บริษัทมีการถือหุน้ใน TSE คงเหลือ คิดเป็น 10% ของทนุจดทะเบียนที่ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ของ TSE 

 3. การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจการศกึษา 

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจการศึกษาของบริษัท เพ่ือเป็นการรองรบัการ

ขยายธุรกิจไปสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ม CLMV โดยการขายหุน้ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ใน EES คิดเป็น 100% ของ

หุน้สามญัและหุน้บริุมสิทธิที่ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ใหแ้ก่บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จาํกดั (เดิมช่ือ บริษัท 

ซีวีดี ออแกไนเซอร ์จาํกัด) (“ผูซื้อ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้คิดเป็น 100% ของหุน้สามัญที่

ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้)   
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ปี เหตุการณ ์

ปี 2560 การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์โดยการขายหุน้

ทัง้หมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เวฟ ทีวี จาํกัด คิดเป็น 100% ของหุน้สามญัที่ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ใหแ้ก่บริษัท 

เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั (“ผูซื้อ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุน้คิดเป็น 100% ของหุน้สามญัที่ออกจาํหน่ายและ

เรียกชาํระแลว้  

ปี 2561 1. การขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทไดข้ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 46.75 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป 

จาํกดั 

 2. การจาํหน่ายหุน้ในบริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทไดเ้ขา้ลงนามสญัญาซือ้ขายหุน้เพ่ือจาํหน่ายไปซึ่งหุน้ไม่เกิน 86 ลา้นหุน้ คิดเป็น 

50% ของทุนชําระแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (Index) ให้กับกลุ่มครอบครัว             

กาญจนะโภคิน (กลุ่มผูซื้อ้) ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมใน Index  

ปี 2562 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 กลุ่มบริษัทไดมี้การขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบระบบแฟรนไชส ์ดงันี ้    

1. บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั และเป็นผูถ้ือ

ลิขสิทธิ์หลกั (Master Franchise) การเปิดสถาบนัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษภายใตช่ื้อ “Wall Street English” และ

สามารถใหส้ิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผูส้นใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ โดยได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจํานวน 1 สาขา ในส่วนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น   

2. บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซี์แลว้จาํนวน 1 สาขา ที่จงัหวดัชมุพร   

ปี 2563 การลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั   

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติอนุมัติใหบ้ริษัทเขา้ร่วมลงทุนใน

บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั (“เมกะวตัต”์) ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นพลงังานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 28.36 % ของทนุจดทะเบียนของเมกะวตัตจ์าํนวน 1,763 ลา้นบาท   

2. ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุน้ของเมกะวตัตร์วมทัง้สิน้ 2.85 ลา้นหุน้ ที่มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 285 ลา้นบาท คิดเป็น 29.20% ของหุน้สามญัที่ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ของเมกะ

วตัตจ์าํนวน 976 ลา้นบาท   

 การเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)   

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทไดมี้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิ

ต่อ 1.5 หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.70 บาท และจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ

บริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่ได้

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที่

ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท   

ปี 2564 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้ที่ไม่ไดอ้อกจาํหน่าย  

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทไดมี้การลดทนุจดทะเบียนจาํนวน 576,925,916 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทนุ

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุน้ที่ไม่ได้

ออกจาํหน่าย ที่รองรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”)     

 การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)  

ในเดือนมิถนุายน 2564 บริษัทไดมี้การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวน 

471,083,244 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 1,415,000,000 บาท    
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1.1.3 การใช้เงินระดมทุน   

– ไม่มี –  

 

1.1.4 ข้อผูกพันทีบ่ริษัทให้คาํม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล    

– ไม่มี –  

 

1.1.5 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท  

(1) รายละเอียดบริษัท  

ช่ือบริษัท บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจหลกั 1. เป็นผูถ้ือลิขสิทธิ์และจดัจาํหน่ายละครไทยของสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3   

2. ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107536000978 (เดิม บมจ.171) 

โทรศพัท ์ (02) 665 – 6705 

โทรสาร (02) 665 – 6750 

โฮมเพจบริษัท www.wave-groups.com 

ทนุจดทะเบียน 1,415 ลา้นบาท 

จาํนวนและชนิดของหุน้ หุน้สามญั จาํนวน 1,415 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 785.26 ลา้นบาท 

จาํนวนและชนิดของหุน้ หุน้สามญั จาํนวน 785.26 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

(2) รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง   

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: (02) 009 - 9000 โทรสาร : (02) 009 - 9991 

ผูส้อบบญัชี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั      

ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์: (02) 844-1000 โทรสาร : (02) 286-5050 

ช่ือผูส้อบบญัชี นางสาวธิตนินัท ์แวน่แกว้ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 9432 และ/หรือ  

 นายไพบลู ตนักลู เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4298 และ/หรือ  

 นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลศิ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 7358   

ที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท แคปปิตอลบอ็กซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั   

93 ซอยจนัทน ์6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

 

 

 

  

http://www.wave-groups.com/
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1.2.1 โครงสร้างรายได้รวมของทัง้กลุ่มบริษัทในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

(หน่วย : ลา้นบาท)  

ผลิตภัณฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย 

%การถือหุ้น 

ของ WAVE 

หรือบริษัทย่อย 

ปี2562 ปี2563 ปี2564 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้รวม         

1. ธุรกิจภตัตาคาร JEFFER 100 511 46 0 0 0 0 

2. ธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ WSE  100 545 50 435 94 286 86 

3. ธุรกิจบนัเทิง WAVE,  

WAVE TV 

 

100 

31 3 20 4 0 0 

4. รายไดอ่ื้น All Companies  15 1 8 2 47 14 

รวมรายได้ 1,102 100 463 100 333 100 

อัตราการเติบโต  (3%)  (58%)  (28%) 

 

1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์ 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัท สรุปไดด้งันี ้ 

(1.1) ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ช่ือสถาบันสอนภาษา Wall 

Street English (“WSE”)   

ดาํเนินงานภายใต ้บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั   
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ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทผูด้าํเนินกิจการและใหบ้ริการดา้นการสอนภาษาองักฤษและเป็นสถาบนัที่

ใหบ้ริการสาํหรบัผูใ้หญ่ (Adult Learner) ภายใตช่ื้อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ซึ่งผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นการ

ดาํเนินการภายใตล้ิขสิทธิ์ของบริษัท WSE Hong Kong Limited นอกจากนีบ้ริษัทฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีท ยงัเป็นผูป้ระกอบการที่ไดร้บั

ใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรียนตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

ในระดบัของสากลวอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบนัสอนภาษาองักฤษที่มีประสบการณม์ากกว่า 48 ปี และมีสาขามากกว่า 

450 แห่ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก มีนกัเรียนไม่ตํ่ากว่า 3 ลา้นคน สาํหรบัประเทศไทยบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จาํกดั เป็น

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัลิขสิทธิ์เพ่ือใหป้ระกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 18 ปี เร่ิม

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 มีนักเรียนผ่านการเรียนแลว้ทัง้สิน้กว่า 92,000 คน และจาํนวนนักเรียนในปี พ.ศ. 2564 มีจาํนวนกว่า 7,300 คน ปัจจุบนับริษัทฯ มี

สาขาเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาํนวน 11 สาขา เพ่ือรองรบัการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทั่วทัง้กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจาํนวน 2 

สาขาในส่วนภมิูภาค ในภาคเหนือที่จังหวดัเชียงใหม่ คือ สาขาเซ็นทรลั เฟสติวลั เชียงใหม่ และในส่วนภาคตะวนัออกที่จังหวดัระยอง คือ สาขาแพชชั่น  

ชอ้ปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง ทาํใหบ้ริษัทฯ มีจาํนวนสาขารวมทัง้สิน้ 13 สาขา  

ในช่วงปลายปี 2564 บริษัทฯ ไดมี้การปิดสาขาจาํนวน 1 สาขา คือ สาขาลาดพรา้ว เนื่องจากหมดสญัญาเช่าสถานที่และเพ่ือการบริหารจัดการ

ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา(COVID-19) ที่เกิดระบาดขึน้อีกครัง้ในปี 2564  

นอกจากนโยบายการขยายสาขาของบริษัทฯ แลว้ บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผูป้ระกอบการที่

ไดร้บัลิขสิทธิ์ประเภท Master Franchise Agreement สามารถดาํเนินกิจการใหบ้ริการดา้นการสอนภาษาองักฤษ ภายใตช่ื้อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall 

Street English) ทัง้ในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเปิดใหบ้ริการเอง และ/หรือผ่าน

บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดร้บัลิขสิทธิ์ในการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืน (Sub-Franchisee) สามารถเปิดดาํเนินกิจการสอน

ภาษาองักฤษภายใตช่ื้อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ผ่านรูปแบบระบบแฟรนไชสไ์ด ้นโยบายการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรน

ไชสน์ีเ้พ่ือเพ่ิมฐานการใหบ้ริการและการเปิดธุรกิจเขา้สู่ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยใหม้ากยิ่งขึน้ โดยใน ปี 2562 ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซี์

แลว้ จาํนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จังหวดัขอนแก่น ทาํใหบ้ริษัทฯ มีจาํนวนสาขาทัง้ที่ดาํเนินการเองและผ่านระบบแฟรนไชส ์รวม

ทัง้สิน้ 14 สาขา  

นอกจากนี ้ในปี 2564 แผนการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชสข์องบริษัทฯ ในราชอาณาจักรกมัพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไดถู้กเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 ภายในของทัง้สองประเทศ อนึ่งแผนการขยายสาขาดงักล่าว 

สามารถกลบัมาดาํเนินการไดต้ามเดิม หลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดภายในของสองประเทศกลบัมาดีขึน้   

หลกัสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นหลกัสตูรมาตรฐานที่ใชเ้หมือนกันในทุกประเทศทั่วโลก โดยหลกัสูตรดงักล่าวไดร้บัการ

ออกแบบใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนที่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างชาติ โดยเนือ้หาหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ มีจาํนวน

ทัง้หมด 20 ระดบั ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาไปตามพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รียนแต่ละคน ลกัษณะของระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

สอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชมีความเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ วิธีการเรียนเป็นแบบผสมผสาน (Blended Method) ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู ้

ภาษาองักฤษไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นธรรมชาติ อีกทัง้ยงัทาํใหผู้เ้รียนสามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ย่างมั่นใจ  

สาํหรบัระบบการเรียน เจา้ของลิขสิทธิ์ไดมี้การพฒันาระบบการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยไดมี้การลงทนุดา้นเทคโนโลยี เพ่ือพฒันาระบบการเรียน

ออนไลนใ์หเ้ป็นระบบที่ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ พรอ้มทัง้พฒันาหลกัสตูรใหมี้ความน่าสนใจ เพ่ือตอบโจทยใ์หก้ับผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ดว้ย และในปี 2564 ไดมี้

การพฒันารูปแบบการเรียน ออล แอคเซส (All access) ที่ใหผู้เ้รียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได ้2 ประเภท คือ ประเภทแรกเรียนที่สาขาหรือเรียน

ออนไลน ์ประเภทที่สองเรียนออนไลน ์ซึ่งทาํใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทยก์บัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโค

วิด 19 ที่เกิดขึน้ในปี 2564 ไดอ้ย่างสมัฤทธิ์ผล และเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มลกูคา้ที่ตอ้งการการดแูลเป็นพิเศษ ทางบริษัทฯ จึงจดัใหมี้หลกัสตูรพิเศษ (VIP 

Course) สาํหรบักลุ่มลกูคา้ที่ตอ้งการเรียนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิ์โดยเรว็ที่สดุ โดยผ่านกระบวนการเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งกบัอาจารยช์าวต่างชาติ 

ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็ตามที่ลกูคา้ตอ้งการ  

นอกจากหลกัสตูรหลกัที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทฯ ไดมี้การพฒันาหลกัสตูรเพ่ือการเตรียมตวัสอบ IELTS Course ซึ่งเป็นการสอบระดบัสากลที่

ผลไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รต่างๆ ทั่วโลกเพ่ือใชย้ื่นผลในการศกึษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั หรือการยื่นขอวีซ่าเพ่ือเดินทางไปสหราชอาณาจกัร และ

ประเทศในเครือจักรภพองักฤษ รวมถึงการทาํงานในบริษัทชัน้นาํ โดยที่หลกัสูตรดงักล่าวไดร้บัการออกแบบและสอนโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

การสอบโดยเฉพาะ ซึ่งการเรียนการสอนใชร้ะบบผสมผสาน (Blended Method) รวมทัง้มีการจาํลองการสอบจริง (Mock Test) เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้ราบ

ถึงพฒันาการ รวมทัง้ทราบถึงทกัษะที่ตอ้งฝึกฝนมากขึน้ก่อนการสอบจริง และเรายงัมีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนพรอ้มและมั่นใจในการสอบ เช่น 

การเขียนเรียงความ (Essay Marking Service) และการเขา้รว่มกิจกรรม English Corner   
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เพ่ือยืนยนัในมาตรฐานการศึกษาที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ฯ หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชไดเ้ขา้สู่

การรบัรองในดา้นการประกันคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธิการตัง้แต่ปี 2556 โดยสาขาแรกที่เขา้ผ่านการตรวจและรบัรองการประกนัคณุภาพในระดบัดีมาก คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิง

ลิช สาขาแฟชั่น ไอสแ์ลนด ์โดยไดร้บัการตรวจและรบัรองในปี 2556 สาขาต่อมา คือ โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช สาขาเมกาบางนา ซึ่งผ่านการ

ตรวจและรบัรองการประกันคณุภาพในระดบัดีมากเช่นเดียวกัน ทัง้นี ้โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีความมุ่งมั่นที่จะดาํเนินการใหทุ้กสาขาที่มี

อยู่เขา้สู่กระบวนการประกันคุณภาพ และผ่านการรบัรองตามนโยบายและขอ้กาํหนดของกฎหมายที่ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการต่อไป เพ่ือให้

นกัเรียนและผูบ้ริโภคมีความมั่นใจว่า โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีมาตรฐานทัง้ในดา้นของสินคา้และการใหบ้ริการในระดบัดีมาก 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

ภาพรวมของตลาดสถาบนัสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที่จาํเป็นตอ้ง

นาํไปใชใ้นการติดต่อสื่อสารและเช่ือมโยงกนัทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการรวมตวักนัเป็นหนึ่งเดียวภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ในปี พ.ศ. 2558 ทาํใหต้ลาดมีการตื่นตวัในการพฒันาภาษาองักฤษอย่างกวา้งขวาง  

โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชซึ่งไดเ้ปิดดาํเนินการมากกว่า 18 ปี และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลกัสตูรของโรงเรียน

สอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นที่รูจ้กัและยอมรบักนัโดยทั่วไปว่า มีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ อีกทัง้ยงัเป็นหลกัสตูรที่ผ่านการรบัรองของ 

CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ จึงส่งผลใหโ้รงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช

มีศกัยภาพในการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี 

• กลุ่มเป้าหมาย 

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา วัยทาํงานและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมถึงกลุ่มพ่อแม่ผูป้กครองที่ใหค้วามสนใจในการสรา้ง

รากฐานที่ดีดา้นภาษาองักฤษใหก้บัลกูหลาน เพ่ือต่อยอดไปสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นใจ  

• กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

ดว้ยความตอ้งการดา้นการเรียนและการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของคนไทยที่เพ่ิมมากขึน้ในปัจจุบนั ทาํใหธุ้รกิจการใหบ้ริการสอน

และอบรมดา้นวิชาภาษาอังกฤษมีการแข่งขันที่สูงขึน้ เกิดธุรกิจรายใหม่มากมาย ซึ่งธุรกิจใหม่เหล่านีส้ามารถแข่งขันกับธุรกิจรายเดิมไดง่้ายยิ่งขึน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดว้างเป้าหมายในการเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจโรงเรียนเอกชนที่ใหบ้ริการสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดหา

บุคลากรที่มีประสบการณแ์ละมีความสามารถตรงตามคุณสมบตัิมาตรฐานที่กาํหนดไว ้มีสถานที่ตั้งอยู่ในทาํเลที่ดีและเหมาะสม นาํเสนอการเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน ์ เพ่ือใหต้รงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย สรา้งทีมขายใหแ้ข็งแกร่งและมีคุณภาพ การจัดแคมเปญให้

เหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มและสามารถปรบัเปลี่ยนใหท้นัต่อเหตุการณอ์ย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้ไดก้าํหนดแนวทางในการทาํ

การตลาดที่ทนัสมยัและน่าสนใจยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธแ์บรนดแ์ละภาพลกัษณข์ององคก์ร ส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธท์างการตลาดต่าง ๆ   

พรอ้มทั้งใหค้วามสาํคัญกับกลุ่มลูกคา้เก่าอย่างต่อเนื่อง ดว้ยแเคมเปญที่ตอบสนองทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผล   

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลี่ยนไปสู่การดาํเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New 

Normal) บริษัทฯ จึงมีการปรบัตวัเพ่ือใหส้ามารถรองรบัและเขา้ถึงการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ของทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้โดยนาํเสนอการเรียนเป็น 2 

รูปแบบ คือ แบบออนไลน ์100% และแบบ ออล แอคเซส (All access) โดยผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได ้2 ประเภท คือ ประเภทแรกเรียนที่

สาขาหรือเรียนออนไลน ์เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บันักเรียน และเพ่ือใหก้ารเรียนสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นีโ้รงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิง

ลิชยังเพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายใหม่ โดยเป็นการขายผ่านระบบรา้นคา้ออนไลน ์E-Commerce สาํหรบัลูกคา้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สาขา และ

สาํหรบัลูกคา้ที่อยู่เขตต่างจังหวดั (ที่ไม่มีสาขาของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช) สามารถสมคัรเรียนได ้เพ่ือเป็นการขยายฐานลกูคา้และขยาย

การใหบ้ริการใหค้รอบคลมุทั่วทัง้ประเทศ   
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• แผนการตลาดโดยรวม 

สาํหรบัปี 2564 โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิช ปรบัแผนการตลาดและการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและ

ความทา้ทา้ยจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิค 19 โดยเนน้เร่ืองการใหบ้ริการและความสาํเร็จของนักเรียนแมโ้รงเรียนจะไม่สามารถเปิดทาํการสอน

แบบออนไซต ์(Onsite) ไดเ้ป็นระยะเวลาหลายเดือน  แผนการตลาดและแคมเปญตลอดทั้งปีจึงมุ่งเนน้ไปที่เพ่ิมโอกาสและความสะดวกในการเรียน

ภาษาอังกฤษได้หลากหลายช่องทาง เพ่ือตอกยํา้ว่าภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูไปสู่โอกาสที่ดีมากกว่า เพ่ิมทักษะด้านการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดผลจริงตามเป้าหมายที่นักเรียน แต่ละคนตัง้เป้าหมายเอาไว ้บริษัทฯ ใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดแบบผสมผสานที่ออกแบบให้

ตรงกบั 3 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึ่งมีเป้าหมายที่ต่างกนั โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัทัง้ 3 ไดแ้ก่  

1. นกัเรียน นกัศกึษา  

2. กลุ่มคนทาํงาน และ นกัธุรกิจ  

3. กลุ่มพ่อแม่ผูป้กครอง  

ทัง้นี ้โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดีย เพ่ือ

สรา้งการรบัรูแ้ละเพ่ิมความสนใจของกลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่ม อีกทัง้ยงัจัดใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโปรโมชั่นที่เหมาะกบัลูกคา้และกาํลงัซือ้ของ

ลูกคา้อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี พรอ้มทัง้สรา้งการรบัรูข้องแบรนดใ์หช้ัดเจนและแข็งแรงขึน้ผ่านการทาํ content ที่หลากหลายและเขา้ถึงความตอ้งการ

ของลกูคา้ได ้ซึ่งแผนการดงักล่าวรบัการตอบรบัที่ดีจากลูกคา้  สามารถดงึดดูความสนใจของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดด้ี วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดนัน้ เพ่ือใหข้อ้มูลดา้นการบริการ การเรียนการสอน ดา้นระบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพและไดร้บัการรบัรองจากหลายสถาบนั การ

ยอมรบัจากนกัเรียนหลายประเทศทั่วโลก และที่สาํคญัคือเพ่ือเปิดโอกาสใหล้กูคา้เป้าหมายไดส้มัผสักบัประสบการณใ์นการเรียนกบัโรงเรียนสอนภาษา

วอลลส์ตรีทอิงลิชไดก้่อนการเรียนจริง สรา้งการรบัรูแ้ละเปิดโอกาสใหไ้ดท้ดลองเรียนเสมือนจริง เพ่ือใหน้ักเรียนเช่ือมั่นในหลกัสูตร ตอ้งการเรียน และ

สรา้งยอดขายใหก้บับริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

หลักสูตรการเรียนการสอนและรูปแบบการใหบ้ริการของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นการดาํเนินกิจการภายใตล้ิขสิทธิ์ ซึ่งเป็น

หลกัสตูรที่ไดถ้กูพฒันาและกาํหนดโดยเจา้ของลิขสิทธิ์ โดยแต่ละสาขาที่มีในปัจจบุนัสามารถรองรบัและใหบ้ริการแก่นกัเรียนไดถ้ึง 600 – 1,500 คนต่อ

สาขา สาํหรบับคุลากรที่ปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวกบักระบวนการการเรียนการสอนเป็นบคุลากรที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

(1.2) ธุรกิจให้บริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้ช่ือร้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood”  

ดาํเนินงานภายใต ้บจ.เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์(“บริษัทฯ”)     
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ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจภายใตเ้คร่ืองหมายบริการ “Jeffer” เป็นรา้นอาหารตะวนัตก ประเภทสเต๊กแอนดซี์ฟู้ดที่มีความ

หลากหลายของเมนใูหเ้ลือกสรร ในรูปแบบรา้น American inspire รสชาติถูกปากคนไทย ส่งต่อความสขุสนุกสนานดว้ยเมนูอาหาร อาทิเช่น สเต๊กเนือ้ 

หมู ไก่ ปลา ซีฟู้ด ซุป และสลดัต่างๆ ที่ปรุงสดใหม่โดยเชฟที่ผ่านการอบรมดา้นการปรุงอาหารมาเป็นอย่างดี Jeffer สรา้งความแตกต่างและจุดขาย

ใหก้บับริษัทฯ โดยใหล้กูคา้สามารถเลือกจบัคู่เมนูเนือ้สเต๊กต่างๆ ไดเ้องทกุรายการขึน้อยู่กบัความชอบ เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงที่ใหล้กูคา้ไดเ้ลือกเองเพ่ือ

เพ่ิมความอร่อยใหก้บัเมนูสเต๊กของลูกคา้ เช่น เฟรนชฟ์รายส ์มนับด ขา้วผัด หรือจะเป็นสม้ตาํก็ทานคู่กับเมนูสเต๊กของเจฟเฟอรร์สชาติเขา้กันไดเ้ป็น

อย่างดี 

เจฟเฟอร ์เป็นรา้นอาหารที่เนน้บรรยากาศภายในรา้นดสูบายๆ เพ่ือใหล้กูคา้รูส้กึไดถ้ึงความเป็นกนัเอง และเหมาะกบัทกุโอกาสไม่ว่าจะเป็นการ

สังสรรค ์พบปะพูดคุยในกลุ่มเพ่ือน หรือกลุ่มคนทาํงานที่มีเวลานอ้ย โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน ที่ตอ้งการเวลาการรบัประทานในรา้นอย่างรวดเร็ว 

บริษัทฯ ก็พรอ้มดว้ยการบริการที่รวดเรว็ของทางรา้น  

ปัจจบุนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เจฟเฟอรมี์จาํนวนสาขาทัง้หมด 32 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 9 สาขา และ

ต่างจงัหวดั 23 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ตามศนูยก์ารคา้ชัน้นาํ ทัง้ในกรุงเทพฯ และหวัเมืองหลกัในเขตต่างจงัหวดั เนน้ตามแหล่งธุรกจิ โรงเรียน และชมุชน 

เพ่ือใหล้กูคา้ไดเ้ขา้ถึงรา้นอาหารเจฟเฟอรส์เตก๊ไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้ 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

• กลยุทธก์ารแข่งขัน 

- การบริหารต้นทุน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการบริหารจัดการตน้ทุนวตัถุดิบ สรา้งอาํนาจการต่อรองกับผูจ้ัดจาํหน่าย ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถบริหาร

ตน้ทนุการจดัซือ้และตน้ทนุวตัถดุิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มจดัเสิรฟ์ลกูคา้ 110,000 คน ต่อปี ไดอ้ย่างต่อเนื่อง   

- การสร้างแบรนด ์

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ปรบัเปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงเนน้การสรา้งแบ

รนดท์ี่ตอบสนองพฤติกรรมลกูคา้ กล่าวคือ เนน้ไปที่สื่อออนไลนเ์ป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัการรว่มมือกบับริษัทเดลิเวอร่ีต่างๆ ในการสื่อสารและช่องทาง

การประชาสมัพนัธ ์   

- การกาํหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาสินคา้โดยคาํนึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลกั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคทกุกลุ่ม ทกุวยั และทกุสาขาอาชีพไดมี้โอกาส

ทานสเต๊กที่มีคณุภาพ ในรา้นที่สะดวกสบาย ในราคาที่ย่อมเยาว ์สมเหตสุมผล 

- การขยายสาขา 

ดว้ยภาวะวิกฤติจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม เกิดการชะลอตวัในการใชจ่้าย

และการลงทนุ ผูบ้ริโภคเลือกที่จะใชเ้งินนอ้ยลง ดงันัน้การลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไม่น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงไดพิ้จารณาหยดุแผนการ

ขยายสาขาไวก้่อน จนกว่าภาวะตลาดจะมีแนวทิศทางที่ดีขึน้ และคุม้ค่ากบัการลงทนุต่อไป รวมถึงมีการลดจาํนวนสาขาที่ไม่สรา้งผลกาํไรลงเพ่ือเป็นการ

ลดภาระค่าใชจ่้ายในสถานการณปั์จจบุนั  

- การออกสินค้าเมนูใหม่และจัดโปรโมช่ัน 

ลูกคา้มีความตอ้งการลดความเสี่ยงจากการออกนอกบา้น และมีพฤติกรรมสั่งอาหารไปทานที่บา้นเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ สินคา้เมนูใหม่

และการจดัโปรโมชั่นจะเนน้ที่กลุ่มสั่งกลบับา้นมากกว่า  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ เจฟเฟอร ์มีความหลากหลาย โดยจะเนน้กลุ่มลกูคา้ที่มีรายไดร้ะดบักลาง ถึง สูง ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น นักเรียนนักศกึษา 

จนถึงวยัทาํงาน ที่มีสไตลเ์ป็นของตวัเอง และช่ืนชอบการรบัประทานอาหารประเภทสเต๊กใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของเมนอูาหาร และความ

คุม้ค่ากบัราคา 

ปัจจุบนัแบรนดเ์จฟเฟอรเ์ป็นที่รูจ้ักและนิยมอย่างกวา้งขวางสาํหรบักลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานตอนตน้ เนื่องจากเมนูอาหารของเจฟเฟอร ์ตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจดุ ทัง้รสชาติอาหาร และความคุม้ค่าที่ไดร้บั  
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• ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจาํนวน 32 สาขาทั่วประเทศ โดยกระจายอยู่ในหา้งสรรพสินคา้ชัน้นาํทั่วกรุงเทพฯ และหวัเมือง

ใหญ่ ตามต่างจังหวดั รวมถึงแหล่งธุรกิจ ชุมชน และศูนยก์ารศกึษาต่างๆ และไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายแบบ Delivery ผ่านทางผูจ้ัดส่งต่างๆ หลาย

ราย เพ่ือตอบความตอ้งการและกระแสความนิยมของกลุ่มลกูคา้ในปัจจบุนั 

• สภาพการแข่งขัน 

ดว้ยเป็นปีที่พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความระมัดระวังในการใชจ่้ายมากขึน้ ทาํใหทุ้กๆ องคก์รต่างตอ้งพากันใชก้ลยุทธต์่างๆ ในการดึงดูดกลุ่ม

ลกูคา้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ในธุรกิจอาหารดว้ยเช่นกนั ทาํใหเ้กิดภาวะการณแ์ข่งขนัที่สงูมากในปีนี ้โดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่ที่ลงทนุเพ่ือแย่งชิงลกูคา้ ทาํ

ใหอ้งคก์รขนาดกลาง และขนาดเล็กไดผ้ลกระทบไปในดา้นเดียวกนั 

ในปี 2564 ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทาํใหห้ลายพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนโดยสมคัรใจ รวมถึงพฤติร

รมการใช้บริการรา้นอาหารด้วยเช่นกัน พฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านเร่ิมนอ้ยลง ธุรกิจการจัดส่งอาหารถึงบา้นไดร้ับความนิยมมากยิ่งขึน้ 

พฤติกรรมการทาํอาหารทานเองที่บา้นเร่ิมมีกระแสมากย่ิงขึน้ มีการตั้งกลุ่มออนไลนเ์ร่ืองสูตรอาหารการการทาํอาหารอย่างแพร่หลาย ทาํใหธุ้รกิจ

รา้นอาหารตอ้งทาํการปรบัตวัอย่างรุนแรงเพ่ือดงึดดูความสนใจ และกระแสความชอบของผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ขึน้ มีการใชก้ลยทุธด์า้นราคาเขา้มาแข่งขัน

อย่างรุนแรง สรา้งความคุม้ค่าใหก้บัลกูคา้ อีกทัง้ปรบัรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หต้อบโจทยก์ลุ่มลกูคา้คนไทยมากยิ่งขึน้ 

สาํหรบัปี 2564 ที่คนเร่ิมเห็นความหวงัไดเ้ห็นทิศทางที่ดีขึน้ของเศรษฐกิจโลก อนัมีเหตุจากวคัซีนที่จะไดร้บักันโดยแพร่หลายภายในปีนี ้ทาํให้

คนเร่ิมลดความกลวั และกลา้ที่จะใชเ้งินไดม้ากยิ่งขึน้ แต่อย่างไรก็ตามสาํหรบัธุรกิจรา้นอาหารยงัคงตอ้งปรบัตวัอีกมากเนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่

ปรบัเปลี่ยนไปจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19  
 

การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ   

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รา้นเจฟเฟอร ์ให้ความสาํคัญกับการรักษาลูกคา้เก่า โดยได้วางแผนจัดทาํโปรแกรม Customer Relationship 

Management ในรูปแบบดิจิตลั เพ่ือกระตุน้ใหล้กูคา้เก่า เพ่ิมความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการใหบ้่อยขึน้ และบอกต่อเพ่ือหาลกูคา้ใหม่ใหก้บัเจฟเฟอรด์ว้ย  

สาํหรบัการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ ์บริษัทฯ ยังคงใหค้วามสาํคัญกับความสมัพันธ์ระหว่างคู่คา้ โดยการทาํงานร่วมกันในการพฒันา

สินคา้เมนูใหม่ๆ รวมถึงการวางแผนทัง้ในแง่ของตน้ทุน และการจัดการภายใน บริษัทฯ มีการวางแผนจัดหา Supplier 2-3 ราย สาํหรบัสินคา้แต่ละ

ประเภท เพ่ือกระจายความเสี่ยงทัง้ในแง่ของราคา วตัถดุิบที่อาจจะขาดแคลนในบางช่วง สินคา้บางรายการบริษัทฯ ใชน้โยบายการทาํสญัญาจองสินคา้

ในปริมาณมาก เพ่ือควบคุมตน้ทุนสินคา้และสามารถต่อรองเร่ืองของราคาสินคา้ได ้โดยเฉพาะสินคา้นาํเขา้บางรายการซึ่งมีปัจจัยของค่าเงินเขา้มา

เกี่ยวขอ้ง  

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการสั่งสินคา้ ตรวจสอบ ควบคมุสินคา้และวตัถดุบิทกุขัน้ตอน โดยมีผูร้บัผิดชอบดแูลตามกระบวนการและขัน้ตอนของบริษทัฯ 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสินคา้ทกุชนิดที่บริษัทฯ สั่งเขา้มานัน้ถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการทัง้ปริมาณและคณุภาพ  

 

(2) ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

บริษัทไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ดงันี ้

 

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บริษัทย่อย/ 

บริษัททีม่ีอาํนาจควบคุม 

บริษัทร่วม 

บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป                100% 

บจ. เวฟ พิคเจอรส์              100% 

บจ. เวฟ ทวี ี                      100% 

บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์   100% 

บจ. เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป      100% 

บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 100% 

 

 

บริษัทย่อย 

บริษัทรว่ม 

บจ. เดอะ เมกะวัตต ์             21% 
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โดยสรุปรายละเอียดข้อมูลและการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป    

 

ช่ือบริษัท / 

ประเภทกิจการ 

สัดส่วนการถือหุ้น หุ้นทีอ่อกจาํหน่ายแล้ว 

ของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ชนิด จาํนวนหุ้น มูลค่า 

ทีต่ราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจําหน่ายละครไทยของ

สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3    

2. ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน      

- หุน้สามญั 785,261,701 1 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 

1. บริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จาํกัด 

บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นทางธุรกิจ เพ่ือ

ความชดัเจนและคล่องตวัในการบริหารจดัการ 

100% หุน้สามญั 1,000,000 100 

2. บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด 

บริษัทไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ทางธุรกิจโดยการ

เปลี่ยนช่ือบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด ์มฟูวี่ สตดูิโอส ์

จาํกดั เพ่ือความชดัเจนและคล่องตวัในการบริหารจดัการ    

100% หุน้สามญั 5,640,000 10 

3. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จาํกัด 

• เป็นผูถ้ือลิขสิทธิ์หลกั (Master Franchisee) การเปิด

สถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใตช่ื้อ “Wall 

Street English” และสามารถใหส้ิทธิดงักล่าวต่อนกั

ล ง ทุ น แ ล ะ ผู้ ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ร า ช อ า ณ า จั ก ร กั ม พู ช า  แ ล ะ ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ 

• บริษัทได้มีการปรับโครงสรา้งการถือหุ้นทางธุรกิจ

โดยการเปลี่ยนช่ือบริษัทจากบริษัท ซีวีดี ออแกไน

เซอร ์จาํกัด เพ่ือความชัดเจนและคล่องตัวในการ

บริหารจดัการ   

100% หุน้สามญั 100,000 10 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จาํกัด  

1. บริษัท เวฟ ทวีี จาํกัด  

• ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการทางโทรทศัน ์

• ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน ์

100% หุน้สามญั 5,000,000 10 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด  

1. บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกัด  

• จัดซือ้ จัดหาวตัถุดิบ รวมทัง้อุปกรณท์ี่ใชใ้นการผลิต 

เพ่ือธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  

• ประกอบกิจการร้านอาหาร จําหน่ายอาหารและ

เคร่ืองดื่ม     

100% หุน้สามญั 

หุน้บริุมสิทธิ 

10,049,000 

49,000 

10 

10 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จาํกัด 

1. บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกัด  

โรงเรียนเอกชน สถาบนัสอนภาษา รบัทาํการฝึกสอนและ

อบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ   

 

 

100% หุน้สามญั 

หุน้บริุมสิทธิ 

630,000 

1,026,600 

10 

10 
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ช่ือบริษัท / 

ประเภทกิจการ 

สัดส่วนการถือหุ้น หุ้นทีอ่อกจาํหน่ายแล้ว 

ของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ชนิด จาํนวนหุ้น มูลค่า 

ทีต่ราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 

1. บริษัท เดอะ เมกะวัตต ์จาํกัด  

ประกอบกิจการดา้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์พลงังานความรอ้น   

21% 

(อีก 29% ถือโดยบมจ. มิลล์

คอน สตีล, 36% ถือโดยบมจ. บี 

จิสติกส ์และอีก 14% ถือโดย

รายย่อยอ่ืนๆ)  

หุน้สามญั 13,760,000 100 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีสาํนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์เลขที่ 3199 ถนน      

พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์(02) 665 – 6705 โทรสาร (02) 665 – 6750 ยกเวน้ บริษัทดงัต่อไปนี ้ 

 

ช่ือ บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั 

สาํนกังานใหญ ่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 28 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์089 – 211-9473 

 

1.3.2 บริษัทมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียง

ของบริษัท  

– ไม่มี –  

 

1.3.3 ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

– ไม่มี – 

 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น   

รายช่ือผูถ้ือหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ครัง้ล่าสดุ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564)  

รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

1. กลุ่มครอบครวัมาลีนนท ์

1.1 นางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์

1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 

1.3 นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์

220,786,224 

157,676,224 

58,250,000 

4,860,000 

28.12 

20.08 

7.42 

0.62 

2. นายณฐัพล  จฬุางกรู 47,848,800 6.09 

3. บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 46,750,000 5.95 

4. นางสาวณฐัวรรณ  ปิยะมหาโชติ 16,377,400 2.09 

5. นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 1.99 

6. นางสวุิมล  หลีสวุรรณ 12,794,600 1.63 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 11,170,412 1.42 

8. นายวีระศกัดิ์  บญุวรเมธี 10,000,000 1.27 

9. นายพรประเสริฐ  กาญจนจารี 7,658,300 0.98 

10. นางสาวนฤพร  กาญจนจารี 7,605,000 0.97 

ผูถ้ือหุน้รายอ่ืนๆ 388,670,965 49.50 

รวม 785,261,701 100.00 

 

ที่มา รายงานรายช่ือผูถ้ือหุน้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564  
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่อกและชาํระแล้ว ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

ทนุจดทะเบียน : 1,415      ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,415      ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

ทนุที่ออกและชาํระแลว้ :    785.26 ลา้นบาท   แบ่งเป็นหุน้สามญั    785.26 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

ตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

 

1.4.2 หุ้นประเภทอ่ืนทีมี่สิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  

– ไม่มี –  

 

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพยอ้์างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น

คนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ีเ่กิดจากหลักทรัพยอ้์างอิงไทย (NVDR)  

– ไม่มี –  

 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ื์น  

1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ   

บริษัทมีหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ไดแ้ก่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท โดยบริษัทไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) (ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่ได้

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที่ราคาเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท มีรายละเอียดเกี่ยวกบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงันี ้ 

วันทีอ่อกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ : 28 ตลุาคม 2563  

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ : 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (วนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คือ วนัที่ 28 ตุลาคม 

2563 วันที่ครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คือ วันที่  27 ตุลาคม 2566 และวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัที่ 27 ตลุาคม 2566)   

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : กาํหนดใหใ้ชส้ิทธิครัง้แรก ตรงกับวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวนัที่ 30 

ธันวาคม 2563   

กาํหนดใหใ้ชส้ิทธิครัง้ต่อไปไดท้กุวนัที่ 15 ของเดือนมีนาคม วนัที ่15 ของเดือนมิถนุายน วนัที่ 15 

ของเดือนกนัยายน และวนัที่ 15 ของเดือนธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ   

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใช้สิทธิ : 0.70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ยงัไม่มีผูม้าใชส้ิทธิดงักลา่ว  

 

1.5.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้ 

– ไม่มี –  

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล  
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2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2564 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช่ื้อสถาบนั

สอนภาษา Wall Street English (“WSE”) และธุรกิจใหบ้ริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใตช่ื้อรา้นอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood”

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนกัถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และอาจกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงอาจมีที่มา

จากปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอก กลุ่มบริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงโดยเทียบกบักลยทุธ ์เป้าหมาย และวตัถปุระสงคข์องกลุ่มบริษัท โดยมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาํหนา้ที่ในการกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกาํกบัดแูลแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือใหค้วามเสี่ยงนัน้ๆ ไดร้บัการจัดการที่เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีการทบทวนนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นประจาํทกุปี และปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยงใหส้อดรบักบันโยบายดงักล่าว โดยความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ

กลุ่มบริษัท ประกอบไปดว้ย   

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

1) ความเส่ียงจากความม่ันคงทางการเงิน ความสามารถในการกู้ยืมเงิน และปฏิบัติตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยทั่วไปแลว้ กลุ่มบริษัทอาจตอ้งการเงินทนุเพ่ิมเติม เพ่ือลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ หรือการเขา้ซือ้กิจการ

อ่ืน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งรกัษาสภาพคล่องและสาํรองวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินใหเ้พียงพอเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน อีกทัง้ยงัตอ้งจดัหาแหล่ง

เงินทุนระยะยาวล่วงหนา้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท แมว้่ากลุ่มบริษัทยงัคงมีภาระหนีส้ินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว อย่างไรก็ตาม ดว้ยผล

การดาํเนินงานและการบริหารจดัการที่ดีทางดา้นการเงิน กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่กาํหนดในสญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา  

2) ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เร่ิมตัง้แต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 รฐับาลไดมี้ประกาศมาตรการบงัคบัใช้

และมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพ่ือช่วยลดผลกระทบจากสถานการณน์ี ้กลุ่มบริษัทไดอ้อกมาตรการต่างๆ 

อาทิเช่น  

ส่วนสาํนกังานไดมี้การสลบัใหพ้นกังานบางส่วนทาํงานที่บา้น เพ่ือลดความแออดัในสาํนกังาน สาํหรบัพนกังานที่เขา้พืน้ที่สาํนกังานจะตอ้ง

สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

ส่วนธุรกิจใหบ้ริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ก็เนน้การขายแบบ food delivery มากยิ่งขึน้ในสาขาต่างๆ เม่ือลกูคา้เขา้มาในรา้นก็ตอ้ง

ตรวจวดัอณุหภมิู เม่ือลกูคา้ทานอาหารเสรจ็ก็จะทาํความสะอาดโต๊ะและเกา้อีด้ว้ยแอลกอฮอลเ์ปรยท์นัที 

ส่วนธุรกิจใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ ก็ไดก้ารพฒันาระบบเทคโนโลยีประเภทการเรียนดว้ยระบบออนไลนแ์บบ

ครบวงจร ซึ่งทาํใหส้ามารถรองรบัและตอบโจทกก์ับสถานการณโ์ควิด 19 ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างสมัฤทธิ์ผล และตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ที่ตอ้งการการ

ดแูลเป็นพิเศษ 

3) ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจ  

3.1) ธุรกิจให้บริการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที่ยังไม่สามารถควบคุมได ้และการที่รฐับาลออกมาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ

ยอดขายของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่ไม่สามารถใชก้ับกลุ่มบริษัทได ้ก็จะส่งผลใหลู้กคา้เปลี่ยนพฤติกรรมไปใชบ้ริการรา้นคา้ที่ไดร้บั

สิทธิดงักล่าว 

อีกหนึ่งความเสี่ยงของธุรกิจรา้นอาหารในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนีค้ือ การตอ้งแบกรบัตน้ทนุค่าเช่าทีไ่ม่มีการปรบัลด หรือปรบัลดในอตัราที่

เปรียบเทียบกบัยอดจาํหน่ายที่หายไปไม่ได ้ทาํใหบ้ริษัทตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ่้ายที่หนักมาก และส่งผลใหเ้กิดภาวะขาดทุนเกิดขึน้ ดงันัน้อีกหนึ่ง

ทางออกคือ การปิดสาขาที่มีตน้ทุนค่าเช่าในอัตราที่สูงเม่ือเทียบกับยอดขายของสาขาที่ลดลงมาก รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ของสาขาที่ยงัเปิด

ดาํเนินการอยู่ เพ่ือรกัษาสภาพคล่องใหไ้ดม้ากที่สดุ 

  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง  
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อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทก็ยงัคงตอ้งพฒันาเร่ืองรูปลกัษณข์องรา้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการพฒันาคณุภาพของอาหารและการบริการ

ใหมี้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรบัและครองใจกลุ่มลูกคา้ทั่วไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของอาหาร กลุ่มบริษัทยงัคงเนน้และใหค้วามสาํคญั

เป็นอนัดบัตน้ๆ ทัง้ในดา้นของคณุภาพและดา้นของปริมาณที่เหมาะสม คุม้ค่ากบัราคา 

3.2) ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ  

การใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาอังกฤษเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนขา้งสูง เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มา 

แข่งขันไดค้่อนขา้งง่าย อย่างไรก็ตาม ดว้ยหลกัสูตรการเรียนการสอนที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของ Wall Street International ที่ไดร้บัการยอมรบั 

ทั่วโลก ประกอบกบักลุ่มบริษัทไดว้างเป้าหมายในการเป็นผูน้าํของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ โดย

การจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่กาํหนด มีสถานที่ตั้งในทาํเลที่ดีและเหมาะสม การสรา้งทีมขายให้

แข็งแกรง่และมีคณุภาพ การจดัแคมเปญใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้และปรบัเปลี่ยนใหท้นัต่อเหตกุารณอ์ย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนีย้งัทาํการตลาดที่

น่าสนใจ เพ่ือเป็นการประชาสมัพันธ์แบรนดส์ินคา้ และส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด พรอ้มใหค้วามสาํคญักับกลุ่มลูกคา้เก่าอย่าง

ต่อเนื่อง ดว้ยแคมเปญที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายอีกดว้ย 

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ทัง้นีโ้รงเรียน

สอนภาษาวอลลส์ตรีท อิงลิช สถานบนัการศกึษาที่ใหบ้ริการฝึกสอนและอบรมทางวิชาภาษาองักฤษไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกนั

และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา (COVID-19) ของภาครฐั ทาํใหไ้ม่สามารถเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่สถาบนัไดเ้ป็น

ระยะเวลากว่า 8 เดือน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางธุรกิจ อนึ่งโรงเรียนสอนภาษา วอลลส์ตรีท อิงลิช ไดมี้การปรบัเปลี่ยนนโยบายทางธุรกิจ

เพ่ือใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ดว้ยการปรบัรูปแบบการเรียนที่เนน้ใหค้วามสาํคญักบัหลกัสตูรออนไลน์

เพ่ือใหเ้ขา้กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แบรนดส์ินคา้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย การส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธ์

การตลาด พรอ้มใหค้วามสาํคญักบัทัง้ลกูคา้เก่าและลกูคา้กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดว้ยแคมเปญโปรโมชั่นที่กระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4) ความเส่ียงในการจัดเก็บและบริหารเงินสดทีส่าขา  

กลุ่มบริษัทรบัชาํระค่าสินคา้และบริการที่หนา้รา้นของแต่ละสาขาในรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวญั (Gift Voucher) หากกลุ่ม

บริษัท มียอดขายต่อวันสูงขึน้ ทาํใหมี้เงินสดในความดูแลของพนักงานเพ่ิมขึน้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เงินสดดงักล่าวสูญหายหรือไม่สามารถ

กระทบกับยอดขายในแต่ละวนัได ้อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว กลุ่มบริษัทจึงไดมี้มาตรการควบคุมเงินสดที่เกิดจากการ

ขายในแต่ละสาขาเพ่ือสดความเสี่ยงดงักล่าวโดย (1) กาํหนดวงเงินขัน้ตํ่าใหพ้นักงานแคชเชียรด์ูแล ส่วนที่เหลือใหผู้จ้ัดการสาขาตรวจสอบแลว้

จดัเก็บเขา้ตูเ้ซฟ (2) กาํหนดใหผู้จ้ดัการสาขาเป็นผูน้บัเงินสดและกระทบยอดการขายทกุสิน้วนัเพ่ือส่งยอดใหส้าํนกังานใหญ่ (3) กาํหนดใหผู้จ้ดัการ

สาขา หรือผูช่้วยผูจ้ดัการเป็นผูน้บัเงินสดจากการขายในแต่ละวนัไปฝากเขา้บญัชีธนาคาร และ (4) การเขา้มาสุ่มตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัใิน

การเก็บเงินสด โดยสาํนกัตรวจสอบภายใน เพ่ือใหแ้น่ใจว่าสาขาไดป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนที่กลุ่มบริษัทกาํหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงั

สนบัสนนุใหล้กูคา้ชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่เงินสดเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเงินสดในแต่ละสาขาลงได ้ 

5) ความเส่ียงจากการจัดหาสถานทีต่ั้งในการประกอบธุรกิจตามทีต่้องการ  

การจดัหาสถานที่ตัง้ที่ดีตามหา้งสรรพสินคา้หรือสถานที่เช่าอ่ืนๆ ทั่วไป เพ่ือประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถือเป็นปัจจยัหลกัของความสาํเรจ็

ในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละสาขา ดงันัน้จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ที่นัน้ๆ ไดห้รือหากมีการเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขในสัญญาเช่า เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายเป็นที่รูจ้ักและนิยมอย่างกวา้งขวางสาํหรบักลุ่มวัยรุ่น วัย

ทาํงานตอนตน้ และผูบ้ริโภคทั่วไป ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการที่หา้งสรรพสินคา้หรือเจา้ของพืน้ที่เช่านัน้ๆ ได ้รวมทัง้

กลุ่มบริษัทยงัอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาเพ่ิมขึน้ทุกปีบนพืน้ที่เช่าตามหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมีอาํนาจต่อรอง

กบัหา้งสรรพสินคา้และ/หรือเจา้ของพืน้ที่ในการจบัจองพืน้ที่ที่มีทาํเลดีและเหมาะสมก่อนคู่แข่งรายอ่ืน และยงัสามารถทาํสญัญาเช่าระยะยาวไดใ้น

ราคาที่สมเหตสุมผลอีกดว้ย   
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6) ความเส่ียงด้านการขาดแคลนบุคลากร 

บุคลากรเป็นทรพัยากรที่สาํคญัในการสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดงันัน้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญักบั

การบริหารความเสี่ยงในดา้นนีอ้ย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความรกัและความผกูผนักบัองคก์ร การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบคุลากร

ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจมากยิ่งขึน้ มีการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน

เป็นประจาํ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยงัใหค้วามสาํคญัต่อการใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทัง้มีการใหส้วสัดิการดา้นต่างๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล 

การทาํประกนัภยัหมู่ การจดัใหมี้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เป็นตน้   

7) ความเส่ียงจากผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุการณร้์ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ผลประกอบการของธุรกิจ 

รายได ้และผลกาํไรของกลุ่มบริษัท ลว้นตอ้งอาศยัภาคการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากปัจจัยภายนอกหลายๆ 

ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบทางการเมือง หรือจากภัยธรรมชาติ (เช่น นํ้าท่วม 

แผ่นดินไหว เป็นตน้) เป็นตน้ และถึงแมว้่าปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดงักล่าวเป็นความเสี่ยงที่ผูป้ระกอบธุรกิจทกุๆ รายตอ้งเผชิญ แต่บริษัทก็ไดจ้ดัทาํ

มาตรการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่

สามารถควบคมุได ้เช่น การทาํประกนัทรพัยส์ินที่ครอบคลมุถึงภยัต่างๆ เช่น อคัคีภยัและวาตภุยั เป็นตน้   

8) ความเส่ียงจากการไม่สามารถดาํเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง 

กลุ่มบริษัทต้องอาศัยเทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือการรองรับระบบการทาํงานของหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) และยัง

ครอบคลมุถึงหน่วยงานต่างๆ อีกดว้ย โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่หยดุชะงกั หากเกิดความไม่

แน่นอนหรือภยัพิบตัิต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ หรือโดนมลัแวรเ์รียกค่าไถ่ ทาํใหร้ะบบคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้านล่มไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อการดาํเนินธุรกิจ ในเบือ้งตน้กลุ่มบริษัทได้

กาํหนดใหมี้การสาํรองขอ้มลูต่างๆ เช่น ระบบบญัชี ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ เป็นตน้ โดยมีการบนัทึกและเก็บสาํรองขอ้มลูไวเ้พ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอๆ 

พรอ้มจดัเก็บไวใ้นสถานที่ที่จดัเตรียมไว ้



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

22 การขบัเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

 

 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นความสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม ทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ เพ่ือเป็นแนวทางการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุป ดงันี ้

วิสัยทัศน ์(Vision)  

กลุ่มบริษัทจะเป็นผูน้าํดา้น “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเนน้พฒันาผลิตภัณฑใ์หมี้คุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น            

ไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พรอ้มทัง้สรา้งความบนัเทิง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเติมเต็มและเสริมสรา้ง Lifestyle ของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหมี้ความ

สมบรูณม์ากยิ่งขึน้  

พันธกิจ (Mission)  

เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการบริหารจดัการ กลุ่มบริษัทมีพนัธกิจ สรุปไดด้งันี ้

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการ และความบนัเทิง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

• การใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัท ใหมี้ความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพเพ่ือใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละพัฒนา

ผลิตภณัฑท์ี่ดีและมีคณุภาพยิ่งขึน้ใหก้บัองคก์ร 

• การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

• การตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการสนบัสนนุใหป้ระชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึน้ 

 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาดา้นความยั่งยืน โดยยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั 

และปฏิบตัิงานเพ่ือผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัท อย่างเตม็ความสามารถดว้ยความสจุริตโปรง่ใสที่สามารถตรวจสอบได ้อนัเป็นรากฐานสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจและ

ความตอ้งการของสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิในการสรา้งความยั่งยืน ดงัต่อไปนี ้ 

3.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:   

กลุ่มบริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใตก้ารกาํกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท โดยดาํเนินงานดว้ยความ

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย เพ่ือประโยชนร์ว่มกนัอย่างยั่งยืน 

3.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน:   

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

คณะกรรมการบริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ยตระหนักดีถึงภัยรา้ยแรงของการคอรร์ปัชั่นที่ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ทัง้

ยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ในปี 2564 บริษัทอยู่ในระหว่างการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC)     

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรร์ัปชั่น Anti-Bribery and Corruption 

Policy” ฉบับล่าสุดซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้าํหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิเพ่ือป้องกันมิใหบ้ริษัท พนักงานของบริษัท 

ตลอดจนบุคคลอ่ืน (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงกาํหนดขั้นตอนการ    

สอบทานการกาํกบัดแูลและการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัิตาม

นโยบายฉบบันี ้ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบตัิสรุปไดด้งันี ้ 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจง้

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว ้เช่น E-mail: hotline@wave-groups.com    

เป็นตน้ รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคล

ที่กาํหนดใหท้าํหนา้ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทได้

ปฏิบตัิภาระหนา้ที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กาํหนดไว ้และผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบ

ทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิอาํนาจในการดาํเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานที่เขา้ไปกาํกับติดตาม เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการ

คอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ 

(4) ผูบ้ริหารของบริษัทจัดใหมี้การประเมินความเสี่ยงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิด

จากการทจุริตหรือการคอรร์ปัชั่นอย่างสมํ่าเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใชอ้ยู่ใหมี้ความเหมาะสมที่จะปอ้งกนัความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

(5) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูท้ี่ปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตามที่กาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้

การกระทาํผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

(6) ผูท้ี่กระทาํการคอรร์ปัชั่น เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกับ

การทาํงานของบริษัท นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

(7) บริษัทตระหนักถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรูแ้ละทาํความเขา้ใจกับบคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท หรืออาจ

เกิดผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นฉบับนี ้โดยบริษัทมีการ

ฝึกอบรมและ/หรือใหค้วามรูท้ัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นใหก้บั

พนกังาน  

(8) เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกบัการเกิดการคอรร์ปัชั่น บริษัทไดใ้หค้าํแนะนาํและวิธีปฏิบตัิเพ่ือให้

พนกังานของบริษัททกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัโดยครอบคลมุในเร่ือง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุล 

เงินสนบัสนนุ และของขวญั ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืน 

3.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน:   

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคัญในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน โดยมีนโยบายดงันี ้

ดา้นสิทธิมนษุยชน 

• เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ไดมี้ปฏิสัมพันธ์ดว้ยในระหว่างการปฏิบัติหนา้ที่ และไม่

กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

• ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบตัิทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็น เชือ้ชาติ สีผิว เพศ 

ความโนม้เอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดา้นการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็น    

อ่ืนใด 

• จดัใหมี้สิทธิประโยชน ์และสวสัดิการต่างๆ ที่พนกังานพึงจะไดร้บัจากบริษัท 

• จดัใหมี้ขัน้ตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอ้รอ้งทกุข ์และพิจารณายตุิขอ้รอ้งทกุขท์ี่เหมาะสมและเป็นธรรม 

• กรณีมีการกระทาํผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องดาํเนินการเพ่ือใหมี้การพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษแลว้แต่กรณี และเพ่ือความ          

เป็นธรรม 

3.1.4 การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม: 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรบคุคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล ทาํหนา้ที่ดแูล

รบัผิดชอบใหมี้การดูแลใหพ้นักงานไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมใหพ้นักงานมี

โอกาสพัฒนาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทาํงานตามหนา้ที่ รวมถึงการจัด

สวสัดิการพนกังานตามกฎหมายแรงงาน และอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การประกนัสขุภาพ การทาํประกนัภยัหมู่ การจดัใหมี้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 
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3.1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค: 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสาํคญัของลูกคา้และผูบ้ริโภคของบริษัท และมั่นใจว่าเง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุง่มั่นในการจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการกบัลกูคา้และผูบ้ริโภคของบริษัท โดย 

• ใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคของบริษัทไดใ้ชส้ินคา้และบริการโดยไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดา้นคณุภาพและราคาที่เหมาะสม 

• สามารถส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้และผูบ้ริโภคไดภ้ายในเวลาที่กาํหนด 

• มีนโยบายรกัษาความลบัของลกูคา้และผูบ้ริโภค รวมทัง้จดัใหมี้หน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้และบริการ รวมทัง้

รบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุในสินคา้และบริการเพ่ือความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนต่อไป   

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทใหค้วามสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สยีมาตลอด และตระหนกัดีว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาํใหก้ลุม่บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่ม

บริษัทจึงไดมี้การวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือบ่งชีว้่ามีผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดทัง้ประเมิน

ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือทราบถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และคดักรองประเด็นที่มี

นัยสาํคญัใหค้รอบคลมุในทุกๆ ดา้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจทาํใหธุ้รกิจหยุดชะงัก เพราะในแต่ละกระบวนการมีความสาํคญั

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที่แตกต่างกัน ซึ่งการวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบในกระบวนการดงักล่าว ทาํใหม้ั่นใจไดว้่า กระบวนการสรา้งความมีส่วน

รว่มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษัท จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.2.2 การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดแนวทางในการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรมต่อทกุฝ่ายไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพรใ่หพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบตัง้แต่เร่ิมทาํงานกบักลุ่มบริษัท พรอ้มทัง้ดแูลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิ

ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไม่กระทาํการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งันี ้

(1) พนักงาน :  

เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของพนักงานสมํ่าเสมอตามความสามารถ และทกัษะ

ของแต่ละคนดว้ยความยตุิธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือใหพ้นกังานเติบโตไปพรอ้มกบักลุ่มบริษัท นอกจากนีย้งัปฏิบตัิตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัต่างๆ เกี่ยวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังานอย่างเครง่ครดั พรอ้มดแูลเร่ืองคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม ความมั่นคงในการทาํงาน และสขุภาพที่ดีแก่พนกังาน  

(2) คณะกรรมการบริษัท :  

มีการปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และถกูตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ มีการปฏิบตัิอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

(3) คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้: 

ปฏิบตัิต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดัตามสญัญา หรือเง่ือนไขที่ตกลงกัน ปฏิบตัิต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการกาํหนดระเบียบในการจัดหาและดาํเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน       

ไม่เรียกหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี ้สนบัสนนุการจดัหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

(4) ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน :  

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดาํเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัทเป็น

ส่วนรวม ตลอดจนใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้ทกุราย เพ่ือสรา้งความเจริญมั่นคง และสรา้งความเจริญกา้วหนา้แก่บริษัทในระยะ

ยาว รวมทัง้การใหผ้ลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท 

(5) ลูกค้าและผู้บริโภค :  

ไดร้บัสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ มีการดาํเนินการแกไ้ขต่อขอ้เรียกรอ้งของลูกคา้อย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่นเพ่ือใหล้กูคา้มีความ

พึงพอใจต่อสินคา้และบริการสงูสดุ 

(6) คู่แข่งทางการค้า :  

แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ทาํลายช่ือเสียงหรือว่ารา้ย ร่วมกันพัฒนาและผลักดันใหต้ลาดเติบโต และ              

ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัดว้ยวิธีที่ไม่ชอบธรรม  
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(7) ชุมชนและสังคม :  

ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ลดผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อสิ่งแวดลอ้ม บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลสรา้งสรรค์

สงัคม ชมุชน สิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มอย่างสูงสุด ซึ่งไดมี้แนวทาง

ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเขา้ไปทาํธุรกิจ 

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพ่ือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรบัพนกังานทกุคน 

• ส่งเสริมการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองเกี่ยวกบัสขุอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มในทกุระดบั ตลอดจนสนบัสนนุ

วิธีการและการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัสิ่งแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

• เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นจริง ในเร่ืองความปลอดภยั ชีวอนามยั สิ่งแวดลอ้ม ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

โดยกลุ่มบริษัทไดดู้แลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน ลูกคา้ และบุคคลผูม้า

ติดต่องานอยู่เสมอ มีการปรบัปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยใหก้ับพนักงานเป็นประจาํทุกปี       

มีการรณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษอย่างคุ้มค่า ดว้ยการใชป้ระโยชนท์ั้ง 2 หนา้ในสาํนักงาน หรือใชว้ิธีการรบั - ส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล์ 

(electronic mail : e-mail) เพ่ือลดการใชก้ระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตัง้อุณภูมิเคร่ืองปรบัอากาศของบริษัทไวท้ี่ 25 องศา

เซลเซียส เปลี่ยนมาใชห้ลอดไฟ LED ในสาํนกังาน เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดาํเนนิงานเป็นประจาํทกุปี 

ทั้งนี  ้ในปี 2564 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทาํงานของพนักงานที่มี

นัยสาํคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทาํประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทาํงานของพนักงานไว้

แล้ว 

 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยที่สินคา้และบริการของกลุ่มบริษัท เป็นสิ่งที่ลกูคา้และ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรไดโ้ดยไม่มีผลรา้ยต่อสงัคม การสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน และการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่รอบขา้งมากกว่าที่มี

กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ใหมี้การซมึซบัเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบทางสงัคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัที่จะดาํเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสังคม ใหค้วามสาํคญักับการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถิ่นที่บริษัทตัง้อยู่หรือเขา้ไปทาํธุรกิจ และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมั่นที่

จะใชค้วามพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาํเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ที่ดาํเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 

กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ร่วมทาํการบริจาคเงินและสิ่งของใหแ้ก่ องคก์รหรือมูลนิธิเพ่ือสงัคมต่างๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส ในปี 2564 ผูบ้ริหารและ

พนกังานของกลุ่มบริษัทไดร้ว่มทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสงัคม โดยสรุปไดด้งันี ้  
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มูลนิธิกระจกเงา   

เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทไดบ้ริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ที่ใชง้านแลว้สภาพดีใหก้ับ

โครงการคอมพิวเตอรเ์พ่ือนอ้ง จากนัน้มลูนิธิกระจกเงาจะไดด้าํเนินการนาํเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณด์งักล่าวตรวจเช็คและซ่อมแซมใหพ้รอ้มใช้

งาน เพ่ือส่งมอบต่อไปยงัโรงเรียนและชมุชนที่ขาดแคลนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

27 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

 

 

4.1 วิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน  

ผลการดาํเนินงาน 

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเร่ิมระบาดตัง้แต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบนั เป็นผลใหก้ลุ่ม

ธุรกิจไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใชพ้ระราชกาํหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือควบคมุการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด 19 จากการปิดใหบ้ริการตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดมี้การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในไตรมาส 3 นีใ้หธุ้รกิจบางประเภทเร่ิมประกอบการไดต้ามปกติ หากแต่ตอ้งมีการควบคมุ

และปฏิบตัิตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครฐักาํหนด ซึ่งยงัคงส่งผลกระทบต่อภาคการใชจ่้ายของกลุ่มผูบ้ริโภคและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 

2564 อย่างมีสาระสาํคญั  

เนื่องจากกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการจาํหน่ายธุรกิจภัตตาคารซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565 ดงันัน้กลุ่มบริษัทจะแสดง

ขอ้มูลสาํหรบัธุรกิจภัตตาคารทางบญัชีและการเงินภายใตช่ื้อสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายและหนีส้ินที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 “สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายการดาํเนินงานที่ยกเลิก”  

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม 286.04 ลา้นบาท ลดลง 168.94 ลา้นบาท ตน้ทนุ 214.29 ลา้นบาท ลดลง 76.98 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน และมีกาํไรขัน้ตน้ 71.75 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ 25% ของรายไดร้วม ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 131.64 ลา้นบาท ลดลง 

55.41 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 22.96 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย 3.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน ส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษัทร่วม 25.26 ลา้น

บาท และมีการตัง้สาํรองการดอ้ยค่าในธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 634.85 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ

สาํหรบัปีอยู่ที่ 692.76 ลา้นบาท  

• รายได้จากการให้บริการ 

สืบเนื่องมาจากสถานการณ ์COVID-19 ส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษของกลุ่มบริษัทตอ้งปิดใหบ้ริการตามประกาศของรฐับาล

โดยรวมประมาณ 8 เดือน ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่กระเตือ้งขึน้มาก ภาคเอกชน คา้ปลีกและผูบ้ริโภคยงัคงมีความระมดัระวงัในการ

จบัจ่ายใชส้อย ส่งผลใหย้อดขายเงินสดของกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษลดลง 37% และมีการรบัรูร้ายได ้286.04 ลา้นบาท ลดลง 168.94 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลง 37% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  กลุ่มบริษัทไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบและเนน้การใหบ้ริการเปิดคอรส์สอนออนไลนเ์พ่ิม

มากขึน้ เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนและบริหารค่าใชจ้ายที่สูงใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สงูสดุอยา่งต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทยงัไดมี้การยา้ยสถานที่ตัง้สาขาที่มีค่าเช่าราคาสงูต่อเนื่องมายงัสถานที่ที่มีทาํเลที่ดี การปรบัลดขนาดพืน้ที่ที่เหมาะสม 

และมีค่าเช่าที่ราคาสมเหตุสมผล นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไดด้าํเนินการปิดการใหบ้ริการ 1 สาขาในปี 2564 ไดแ้ก่ สาขาลาดพรา้ว เนื่องจากหมด

สญัญาเช่าและบริการเม่ือปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งให ้ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการรวมทัง้สิน้ 13 สาขา ภายใตก้ารบริหารงานของ

กลุ่มบริษัทเอง  

ตามที่กลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิในการเป็นมาสเตอรแ์ฟรนไชสธ์ุรกิจสอนภาษาองักฤษ ภายใตช่ื้อ “วอลลส์ตรีท อิงลิช” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ

ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามรายละเอียดที่ไดแ้จง้ไปแลว้นัน้ โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ปิดตวัสาขาแรกที่

เป็นแฟรนไชสอ์ย่างเป็นทางการไปแลว้ที่จังหวดัขอนแก่น เม่ือปลายปี 2562 และคาดว่าจะเปิดใหบ้ริการในโซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีก 1 สาขา 

ภายในปี 2565 นี ้

• รายไดอ่ื้น  

จาํนวน 46.50 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 38.67 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการไดร้บัส่วนลดค่าเช่าสืบเนื่องจากผลกระทบโควิด 

• ต้นทุนบริการและกาํไรข้ันต้น 

แมว้่ากลุ่มบริษัทไดมี้ความพยายามในการควบคุมตน้ทุนผลิตและการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยกลุ่มบริษัทมีตน้ทุน

ใหบ้ริการอยู่ที 214.29 ลา้นบาท ลดลง 26% เม่ือเทียบกบัปีก่อน หากแต่รายไดท้ี่ลดลงเนื่องมาจากการเปิดใหบ้ริการเพียง 4 เดือนในรอบปี ส่งผลให้

กลุ่มบริษัทมีกาํไรขัน้ตน้ 71.75 ลา้นบาท (25% ของรายไดร้วม ลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อนที่ 36%) ลดลงจากปีก่อน 91.96 ลา้นบาท หรือลดลง 56% 

เม่ือเทียบกบัปี 2563  

  

4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
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• ค่าใช้จ่ายโดยรวม  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมจาํนวน 131.64 ลา้นบาท ลดลง 55.41 ลา้นบาท หรือ 30% เม่ือเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากความ

พยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและลดค่าใชจ่้าย โดยบริษัทตัง้เป้าที่จะควบคมุและลดค่าใชจ่้ายลงทุกปีเพ่ือผลประกอบการที่ดีขึน้ นอกจากนี ้

กลุ่มบริษัทยงัมีตน้ทนุทางการเงิน 22.96 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย 13% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากการจ่ายคืนชาํระหนีบ้างส่วนในปี 2564  

• ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วมและอ่ืนๆ 

กลุ่มบริษัทไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วมรวม 25.26 ลา้นบาท ในปี 2564 นอกจากนี ้ตามที่กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการจาํหน่ายธุรกิจ

ภัตตาคารซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565 ดงันัน้กลุ่มบริษัทจะแสดงขอ้มูลสาํหรบัธุรกิจภัตตาคารทางบญัชีและการเงินภายใตช่ื้อ

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายและหนีส้ินที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั

ที่ 5 “สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายการดาํเนินงานที่ยกเลิก” ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทไดต้ัง้สาํรองการดอ้ยค่าในธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด

รวม 634.85 ลา้นบาท 

 
ฐานะการเงิน 

• สินทรัพย ์ 

ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมอยู่ 877.23 ลา้นบาท ลดลง 1,051.75 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการลดลงในสินทรพัยห์มุนเวียนรวม 

20% และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวม 80% เนื่องจากการตัง้สาํรองการดอ้ยค่าในธุรกิจย่อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

o เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด  

กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยใ์นรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมีสภาพคล่องเหมือนเงินสด รวมจาํนวนเงิน 6.35 ลา้นบาท คิด

เป็น 1% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 7.73 ลา้นบาท  

o สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 

เป็นมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดที่กลุ่มบริษัทยงัไม่ไดร้บัรูอ้ยู่ 5 

ลา้นบาท  

o ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ  

ลูกหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นสทุธิ ณ สิน้ปี 2564 จาํนวน 11.64 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 1% ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากปีก่อน 15.45 

ลา้นบาท เนื่องมาจากการรบัรูร้ายไดท้ี่ลดลงในปี 2564 

o สินคา้คงเหลือและสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2564 มีสินค้าคงเหลือ 0.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.05% ของสินทรัพย์รวม มีสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืน อยู่ 10.47 ลา้นบาท ลดลง 13.36 ลา้นบาท ลดลง 56% เม่ือเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงในภาษีซือ้ที่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 

ตามที่กลุม่บริษัทอยู่ในระหว่างการจาํหน่ายธุรกิจภตัตาคารซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 ดงันัน้กลุ่มบริษัทจะแสดง

ขอ้มูลสาํหรบัธุรกิจภัตตาคารทางบญัชีและการเงินภายใตช่ื้อสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายและหนีส้ินที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับสินทรพัยไ์ม่

หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 “สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายการดาํเนินงานที่ยกเลิก โดย ณ สิน้ปี 

2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 196.52 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 295.73  ลา้นบาท อยู่ 99.20 ลา้นบาท  

o เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 

จาํนวน 308.53 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 35% ของสินทรพัยร์วม เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 25.26 ลา้นบาท เนื่องมาจากการเพ่ิมขึน้ในส่วน

แบ่งกาํไรจากบริษัทรว่มดงักล่าว  
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o ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์

จาํนวน 25.92 ลา้นบาท คดิเป็น 3% ของสินทรพัยร์วม เทียบกบัปีก่อนที่ 71.47 ลา้นบาท ลดลง 45.56 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อม

ราคาและการโอนไปสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายในธุรกจิภตัตาคาร 

o สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

เป็นการจัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซึ่งบังคับใชต้ั้งแต่ปี 2563 นี ้

ประกอบดว้ยอสงัหาริมทรพัยแ์ละยานพาหนะ ในปี 2564 มีจาํนวน 66.55 ลา้นบาท คดิเป็น 8% ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากปีก่อน 93.71 ลา้นบาท 

เนื่องจากการตดัค่าเสื่อมราคาและการโอนไปสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขายในธุรกจิภตัตาคาร 

o สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

เป็นการทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละปี ในลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และเคร่ืองหมายการคา้ จาํนวน 21.37 ลา้นบาท คิดเป็น 

2% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 133.85 ลา้นบาท เนื่องมาจากการตดัจาํหน่ายและดอ้ยค่าเคร่ืองหมายการคา้ในธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด  

o ค่าความนิยม 

เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการ ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมคงเหลือ 180 ลา้นบาท 

ลดลง 518.14 ลา้นบาท คิดเป็น 21% ของสินทรพัยร์วม เนื่องจากการดอ้ยค่าในธุรกิจภตัตาคารและธุรกิจการศกึษา ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากโควิด 

o ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

เป็นการประมาณการภาษีที่อาจเกิดขึน้จากการรบัรูก้าํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งไดมี้การบัรูร้ายไดด้ังกล่าวในระหว่างปีไป

เรียบรอ้ยแลว้ จาํนวน 32.86 ลา้นบาท คงเหลือ 0.97 ลา้นบาท ในปี 2564 

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

จาํนวน 23.20 ลา้นบาท คิดเป็น 3% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 44.72 ลา้นบาท เป็นการลดลงในเงินประกนัการเช่าพืน้ที่ และการโอนไป

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย  

• หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีส้ินรวมจาํนวน 746.96 ลา้นบาท ลดลง 362.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีหนีส้ินหมนุเวียน

จาํนวน 645.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 118.39 ลา้นบาท เนื่องมาจากการลดลงในเจา้หนีก้ารคา้ รายไดร้บัล่วงหนา้ และเงินกูย้ืม ในส่วนของ

หนีส้ินไม่หมนุเวียนจาํนวน 101.65 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 244.48 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในเงินกูย้ืมระยะยาว   

• ส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของเจา้ของ 130.27 ลา้นบาท ลดลง 688.88 ลา้นบาท จากปีก่อน เป็นการลดลงเนื่องจากผล

ขาดทนุสทุธิในรอบปี 2564   

โดยมีโครงสรา้งเงินทนุของกลุ่มบริษัท เป็นดงันี ้

• ส่วนของเจา้ของ 130.27 ลา้นบาท คดิเป็น 15% ของสินทรพัยร์วม 

• หนีส้ินรวม 746.96 ลา้นบาท คดิเป็น 85% ของสินทรพัยร์วม   

มีอตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญัดงันี ้ 

• อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของอยู่ที่ 5.73 เท่า เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.35 เท่า  

• อตัราส่วนหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 2.08 เท่า เพ่ิมขึน้จากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 0.70 เท่า   

• มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิ 0.17 บาท/หุน้ ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.04 บาท/หุน้  

• ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 0.88 บาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีขาดทุนต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานจากการดาํเนินงาน

ต่อเนื่องอยู่ที่ 0.22 บาทต่อหุน้   
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กระแสเงินสด 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 6.35 ลา้นบาท ลดลง 7.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน ซึ่ง

สามารถชีแ้จงรายละเอียดของการใชไ้ปของเงินสดในแต่ละกิจกรรมไดด้งันี ้

o ดา้นกิจกรรมดาํเนินงาน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 78.60 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 150.68 ลา้นบาท 

เนื่องมาจากเงินสดจากการดาํเนินงานที่ลดลง 

o ดา้นกิจกรรมลงทนุ กลุ่มบริษัทมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 213.35 ลา้นบาท เนื่องจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่ม  

o ดา้นกิจกรรมจดัหาเงิน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน 321.88 ลา้นบาท โดยเป็นเงินใชไ้ปสาํหรบัการจ่ายชาํระเงิน

กูย้ืมที่ถึงกาํหนดชาํระในปี 2564   

 

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต   

– ไม่มี –  

 

4.3 ข้อมูลทางการเงินทีส่าํคัญ  

งบการเงิน  

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี   

ผลการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปี 2562 - 2564 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยงบการเงินปี 

2562 ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวสกุณา แยม้สกุล เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4906 และงบการเงินปี 2563 และ 2564 ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวธิตินันท ์แว่นแกว้ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 9432 บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด ได้

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว โดยแสดงความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  
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(2) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม     

 
 

 

 

  

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70,063 2% 14,086 1% 6,355 1%

เงินลงทุนระยะสั้น 2,179 0% -                0% -                0%

สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน -                0% 67,003 3% 5,000 1%

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น 43,185 1% 27,092 1% 11,643 1%

สินคา้คงเหลือ 17,215 1% 10,598 1% 435 0%

รายการโทรทัศน ์ภาพยนตร ์และรายการระหว่างผลิต 4,157 0% -                0% -                0%

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 37,425 1% 23,830 1% 10,469 1%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 1,508,815 45% 295,727 15% 196,525 22%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,683,039 50% 438,336 23% 230,427 26%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 1,500 0% 20,500 1% 20,250 2%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 509,428 15% 283,276 15% 308,532 35%

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 117,982 4% 71,474 4% 25,917 3%

สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -                0% 160,266 8% 66,555 8%

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 167,586 5% 155,220 8% 21,369 2%

ค่าความนิยม 798,143 24% 698,143 36% 180,000 21%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบญัชี 8,624 0% 33,826 2% 971 0%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 83,528 2% 67,930 4% 23,205 3%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,686,791 50% 1,490,635 77% 646,799 74%

รวมสินทรัพย ์ 3,369,830 100% 1,928,971 100% 877,226 100%

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2562 2563 2564
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 80,990 2% 63,513 3% 69,262 8%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000 1% -            0% -             0%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 98,841 3% 96,163 5% 37,908 4%

รายไดร้ับล่วงหนา้ 209,841 6% 149,813 8% 98,118 11%

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 56,637 2% 45,834 3% 27,286 3%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 60,000 2% 64,500 3% 17,500 2%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 42,500 1% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,130 0% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่า

   ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี -            0% 114,679 6% 41,488 5%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 222,394 7% 203,810 11% 125,346 14%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55 0% 8 0% 21 0%

เงินมัดจาํจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 120,000 4% -            0% -             0%

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น                       25,558 1% 25,380 1% 20,097 2%

หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวข้าย 544,918 16% -            0% 208,282 24%

รวมหนี้สินหมุนเวียน                  1,512,864 45% 763,700 40% 645,308 73%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีอ้ื่น - สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 4,170 0% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,327 0% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่า -            0% 54,887 3% 26,645 3%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 269,149 8% 241,813 13% 59,423 7%

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 13,486 1% 15,829 1% 15,580 2%

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี                       25,370 1% 24,355 1% -             0%

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น                       12,188 0% 9,241 0% -             0%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                  326,690 10% 346,125 18% 101,648 12%

รวมหนี้สิน 1,839,554 55% 1,109,825 58% 746,956 85%

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามัญจาํนวน 1,415,000,000 หุน้ 

(ปี 2563 : 1,520,842,672 หุน้)

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 510,070 1,520,843 1,415,000

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

หุน้สามัญจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(ปี2563 : 785,261,701 หุน้)

มูลค่าที่ไดร้ับชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 467,950 14% 785,262 41% 785,262 90%

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 448,802 13% 353,617 18% 353,617 40%

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 46,796 1% 46,796 2% 46,796 5%

กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ไดจ้ัดสรร (178,796)   (5%) (351,228)   (18%) (1,045,073) (119%)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 50,869      2% (15,301)     (1%) (10,332)      (1%)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 835,621 25% 819,146 42% 130,270 15%

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 694,655 20% -            0% -             0%

รวมส่วนของเจ้าของ 1,530,276 45% 819,146 42% 130,270 15%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,369,830 100% 1,928,971 100% 877,226 100%

มูลค่าตามบญัชี (บาท) (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม)

มูลค่าที่ตราไว ้(บาท/หุน้)

จาํนวนหุน้สามัญปลายงวด (ลา้นหุน้)

1 1 1

467.95 785.26 785.26

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2562 2563 2564

1.79 1.04 0.17
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการขาย 510,043 47% -                0% -                0%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 577,399 53% 454,977 100% 286,037 100%

ตน้ทุนขาย (182,730)       (17%) -                0% -                0%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (410,011)       (38%) (291,266)       (64%) (214,286)       (75%)

กําไรขั้นต้น 494,701 45% 163,711 36% 71,751 25%

รายไดอ้ื่น 14,454 1% 7,837 2% 46,503 16%

ค่าใชจ้่ายในการขาย (374,977)       (34%) (39,697)         (9%) (28,927)         (10%)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (229,366)       (21%) (147,353)       (32%) (102,711)       (36%)

(ขาดทุน)กําไรอื่น (534)              (0%) (99,275)         (22%) (644,418)       (225%)

ตน้ทุนทางการเงิน (43,003)         (4%) (26,460)         (6%) (22,958)         (8%)

ส่วนแบง่กําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม -                0% (1,724)           (0%) 25,256 9%

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (138,725)       (13%) (142,961)       (31%) (655,504)       (229%)

รายได้(ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ (19,624)         (2%) 25,184 5% (32,878)         (11%)

(ขาดทุน)กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง .สุทธิจากภาษีเงินได้ (158,349)       (15%) (117,777)       (26%) (688,382)       (240%)

(ขาดทุน)กําไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 178,475 17% (108,980)       (24%) (4,383)           (2%)

(ขาดทุน)กําไรสุทธิสําหรับปี 20,126 2% (226,757)       (50%) (692,765)       (242%)

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง

   รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 10,517 1% -                0% (1,080)           (0%)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (953)              (0%) -                0% -                0%

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (148,785)       (14%) (117,777)       (26%) (689,462)       (241%)

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก

   กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก (44,141)         (4%) 27,882 6% -                0%

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 134,334 12% (81,098)         (18%) (4,383)           (2%)

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (14,451)         (1%) (198,875)       (44%) (693,845)       (243%)

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (158,349)       (15%) (117,777)       (26%) (688,382)       (240%)

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 94,238 9% (83,312)         (18%) (4,383)           (2%)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ (64,111)         (6%) (201,089)       (44%) (692,765)       (242%)

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 84,237 8% (25,668)         (6%) -                0%

20,126 2% (226,757)       (50%) (692,765)       (242%)

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (148,785)       (14%) (117,777)       (26%) (689,462)       (241%)

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 59,391 6% (55,822)         (12%) (4,383)           (2%)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ (89,393)         (8%) (173,599)       (38%) (693,845)       (243%)

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 74,942 7% (25,276)         (6%) -                0%

(14,451)         (1%) (198,875)       (44%) (693,845)       (243%)

(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานและปรับลด

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (0.34)             (0.222)           (0.877)           

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 0.20 (0.157)           (0.006)           

จาํนวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (หุน้) 467,950,000 530,372,700 785,261,701 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2563 2564
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

2562 2563 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (138,724)            (142,962)            (655,504)            

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 201,307 (109,978)            (28,738)              

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 62,583 (252,940)            (684,242)            

รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคา 144,347 41,967 30,158

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -                      175,742 111,045

ค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 21,282 13,407 10,948

ดอกเบีย้รับ (2,399)                 (3,498)                 (2,162)                 

เงินปันผลรับ (9,228)                 (419)                    (2,641)                 

ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 533 176 -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน -                      (22)                      9,572

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (862)                    14,377 -                      

กลับรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมัย (509)                    (323)                    (83)                      

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 686 1,280 408

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 10,899 578 -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 1,400 -                      -                      

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (42,158)              -                      

กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (5,643)                 -                      

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      (915)                    (15,267)              

กําไรจากการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่า -                      -                      (6)                         

(กาํไร)ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุนบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -                      35,050 (5,198)                 

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายค่าความนิยม -                      100,000 518,143

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      -                      116,703

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (6,017)                 (1,341)                 24

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 1,674 7,194 2,793

(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -                      8,729 (222)                    

กําไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      (5)                         -                      

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      674 2,188

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 198 -                      -                      

ค่าใชจ้่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 27,146 6,452 3,942

ตน้ทุนทางการเงิน 46,574 40,378 31,200

ส่วนแบง่(กําไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (74,466)              (27,599)              (25,256)              

223,841 111,141 102,047

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

- ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น (39,474)              138,439 12,322

- สินคา้คงเหลือ 2,696 6,744 4,466

- รายการโทรทัศน ์คอนเสิรต์และรายการระหว่างผลิต 16,721 (22,896)              -                      

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 32,096 24,541 1,284

- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน (250)                    (19,000)              250

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (25,619)              (5,868)                 10,333

- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (27,223)              (18,376)              20,324

- รายไดร้ับล่วงหนา้ 106,107 106,541 (50,991)              

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 21,237 32,799 4,649

- หนีส้ินหมุนเวียนอื่น (15,355)              (11,221)              (2,510)                 

- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน (1,747)                 (6,518)                 (194)                    

- หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น (1,022)                 (3,554)                 (1,304)                 

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 292,008 332,772 100,676

จ่ายดอกเบีย้ (46,925)              (96,343)              (29,156)              

รับ(จ่าย)ภาษีเงินได ้ (47,267)              (7,148)                 7,082

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 197,816 229,281 78,602

งบการเงินรวม



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

35 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

 
 

  

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

2562 2563 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รับ 2,252 3,656 2,171

เงินปันผลรับ 20,287 23,320 2,641

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลุค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 7,000 75 2,431

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลุค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (4,350)                 (53)                      -                      

เงินสดรับจากการรับชาํระเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 37,977 600 -                      

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (38,577)              -                      -                      

เงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป -                      (283,810)            -                      

เงินสดลดลงจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (86)                      -                      

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      (285,000)            -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      207,985 207,673

เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 18,610 4,647 4,542

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (155,884)            (44,674)              (3,872)                 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      75 -                      

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (6,011)                 (3,586)                 (2,236)                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (118,696)            (376,851)            213,350

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,000 2,000 -                      

เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (141,000)            (50,000)              -                      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 24,000 -                      -                      

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -                      (42,500)              -                      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 60,000 49,500 5,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก -                      (45,000)              (2,000)                 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (17,956)              (9,515)                 -                      

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (147,799)            (45,920)              (207,599)            

จ่ายคืนหนีส้ินตามสัญญาเช่า (13,338)              (164,608)            (117,284)            

เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ -                      222,127 -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 188,000 -                      -                      

เงินสดรับเงินมัดจาํจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 120,000 -                      -                      

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย (57,048)              (7,900)                 -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 21,859 (91,816)              (321,883)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 100,979 (239,386)            (29,932)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้ปี

จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 15,025 70,063 12,811

จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 164,149 200,364 1,275

เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร (9,618)                 (17,478)              24,410

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (108)                    523 -                      

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ ณ วันส ิน้ปี (200,364)            -                      (2,209)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 70,063 14,086 6,355

งบการเงินรวม
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีสาํคัญ  2562 2563 2564 

    (2019) (2020) (2021)  

อัตราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง                              = สินทรพัยห์มนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน (เท่า) 1.11 0.57 0.36 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ = (เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ไม่มีภาระผกูพนั + หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด (เท่า) 0.08 0.06 0.03 

  + ลกูหนีก้ารคา้สทุธิและตั๋วเงินรบั+ลกูหนีแ้ละตั๋วเงินรบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสทุธิ     

  /หนีส้ินหมนุเวียน     

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / หนีส้ินหมนุเวียน (เฉลี่ย) (เท่า) 0.22 0.29 0.14 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ = ขายสทุธิและรายไดค้่าบริการ / (ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบัการคา้ก่อนหนีส้งสยัจะสญู (เท่า) 9.39 75.17 67.83 

  +ลกูหนีแ้ละตั๋วเงินรบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อนหนีส้งสยัจะสญู)(เฉลี่ย)     

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (วนั) 38.85 4.86 5.38 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทนุขาย / สินคา้สาํเรจ็รูปคงเหลือก่อนค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (เฉลี่ย) (เท่า) 6.82 N/A N/A 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (วนั) 53.50 N/A N/A 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ = ตน้ทนุขาย / (เจา้หนีก้ารคา้ + ตั๋วเงินจ่ายการคา้) (เฉลี่ย) (เท่า) 4.28 5.87 5.61 

ระยะเวลาชาํระหนี ้ = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ (วนั) 85.34 62.20 65.12 

Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย - ระยะเวลาชาํระหนี ้ (วนั) 7.01 (57.35) (59.74) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัรากาํไรขัน้ตน้ = (กาํไรขัน้ตน้/ขายสทุธิและรายไดค่้าบริการ) (%) 45.49 35.98 25.08 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน (ขายและบริการสทุธิ-ตน้ทนุขายและบริการ-ค่าใชจ่้ายในการขาย    

  และบริหาร-ดอกเบีย้จ่าย-ค่าตอบแทนกรรมการ)/ขายและบริการสทุธิ (%) (12.90) (24.17) (12.79) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน/กาํไรจากการดาํเนินงาน (%) (139.20) (205.00) (184.77) 

อตัรากาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ = กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายไดร้วม (%) 1.83 (49.00) (208.33) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้** = กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้(เฉลี่ย) (%) 2.40 (27.41) (145.93) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ = กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สินทรพัยร์วม (เฉลี่ย) (%) 0.61 (8.56) (49.37) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร = (กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ + ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี )  (%) 39.95 (195.07) (1,360.70) 

  /สินทรพัยถ์าวรสทุธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม(เฉลี่ย)     

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ = รายไดร้วม / สินทรพัยร์วม (เฉลี่ย) (เท่า) 0.33 0.17 0.24 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้** = หนีส้ินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.20 1.35 5.73 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ = (กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน+ดอกเบีย้จ่ายจากการดาํเนินงาน+ภาษี)/     

  ดอกเบีย้จ่ายจากการดาํเนินงานและลงทนุ (เท่า) 8.23 4.53 4.21 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน/(การจ่ายชาํระหนีส้ิน+รายจ่ายลงทนุ+     

(CASH BASIS)  ซือ้ทรพัยส์ิน + เงินปันผลจ่าย) (เท่า) 1.20 1.03 0.88 

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กาํไรสทุธิ (%) 0 0 0 

 

 

**ไม่รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย  
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5.1 ข้อมูลท่ัวไป  

รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 1 โครงสรา้งและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท   

 

5.2 ข้อมูลสาํคัญอ่ืน  

– ไม่มี –   

 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

กลุ่มบริษัท ไม่มีคดีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบในดา้นลบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีจาํนวนทุนทรพัยส์งูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วน

ของผูถ้ือหุน้ตามงบการเงิน ณ วนัสิน้ปีบญัชีล่าสดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

 

5.4 ตลาดรอง   

– ไม่มี –  

 

5.5 สถาบันการเงินทีต่ิดต่อประจาํ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี)้  

– ไม่มี –  

5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอื่น  
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ  

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่ก่ียวกับคณะกรรมการ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที่ตดัสินใจและดูแลการดาํเนินงานของบริษัท เช่น กาํหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์

เป้าหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจาํปี รวมทัง้กาํกบัดูแลติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของ

ฝ่ายบริหาร เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีการนาํนโยบายและกลยุทธท์ี่ไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบตัิตาม นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัไดดู้แลความเพียงพอของ

สภาพทางการเงิน การบริหารจัดการที่ดีทางดา้นการเงิน ความสามารถในการชาํระหนี ้เพ่ือใหก้ลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กาํหนดใน

สญัญาเงินกูด้ว้ยดีเสมอมา  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

รวมทัง้เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

นโยบายดา้นการกาํกับดแูลกิจการที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการไดมี้การติดตามและ

ปรบัปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งทัง้กับสภาวะของบริษัท สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมํ่าเสมอ 

รวมทัง้สอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

สาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

นอกจากนี ้ยังไดป้รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์การสาํรวจโครงการสาํหรบัการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors : IOD) ซึ่งได้เพ่ิมหลักเกณฑข์องโครงการใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์การประเมินของ

โครงการ ASEAN CG Scorecard และไดส้ื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  

สาํหรบันโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน และโปรง่ใส มีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ที่กลั่นกรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่

ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท อีกทัง้อยู่ในระดบัเดียวกบัค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียง

พอที่จะดูแลและรกัษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้งการ ทั้งนี ้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ไดร้บัมอบหมายภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบเพ่ิมเติม เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการไดร้บั

ค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงาน และความรบัผิดชอบที่เพ่ิมขึน้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม

ผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

ทัง้นีก้รรมการอิสระของบริษัท ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียว และไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่เท่านัน้  

บริษัทไดมี้นโยบายส่งเสริมและการพฒันากรรมการใหมี้ความรู ้ทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหส้ามารถนาํความรูม้าใชใ้นการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ในทุกปีบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรบัปรุงการ

ปฏิบตัิงานใหด้ียิ่งขึน้ ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะ

ปรากฏในข้อ 6.1.2 หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

นอกจากบริษัทจะไดด้าํเนินการเกี่ยวกบัหลกัการกาํกับดแูลกิจการของบริษัทแลว้ บริษัทยงัมีการขยายผลไปยงับริษัทย่อยดว้ย โดยบริษัทย่อย

ทกุบริษัทจะตอ้งมีแนวปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจจะนาํหลกัการดงักล่าว

ไปปรบัให้สอดคล้องกับบริบทธุรกิจของแต่ละบริษัทได ้เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการและการกํากับดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการ

บริหารงานของทัง้กลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาํหนดนโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมไว้ รายละเอียดจะปรากฏในข้อ 8.1.3  

ทัง้นี ้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

 

  

6. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่ก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของการดาํเนินธุรกิจตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จึงใหค้วามสาํคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวกบัความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย เช่น การกาํหนดอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัโครงสรา้ง องคป์ระกอบ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

ความเป็นอิสระและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่รดักุม 

เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นและมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบริษัท เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้มี้

ส่วนไดเ้สียต่างๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย และหลากหลายช่องทางมากขึน้  

นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลไ์ปยงัหน่วยงานสื่อสารองคก์รและ

นกัลงทนุสมัพนัธ ์(Corporate Communications & Investor Relations) ซึ่งขอ้เสนอแนะต่างๆ ทัง้หมด จะไดร้บัการรวบรวมกลั่นกรองเพ่ือรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้มีความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบายสนับสนุนการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีโดยครอบคลมุหลกัการสาํคญัดงันี ้ 

• การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 

• คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รบัผิดชอบต่อการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อผูถ้ือหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

รวมถึงรบัผิดชอบต่อการกระทาํและการตดัสินใจของตนเอง 

• ดาํเนินงานดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  

• บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

โดยแบ่งเป็น 5 หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ือหุน้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบนัไดร้บัสิทธิพืน้ฐานต่างๆ โดยใหส้ิทธิใน

การซือ้ ขาย โอน หลักทรพัยท์ี่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดร้บัส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษัท การเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ การแสดงความคิดเห็นในที่

ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเร่ืองสาํคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สาํคัญ การกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท เป็นตน้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ของ

บริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ที่ถืออยู่ โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจาํกัดสิทธิของผูถ้ือ

หุน้รายอ่ืน นอกจากนีย้งัไดส้่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่

ประชมุผูถ้ือหุน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถ้ือ

หุน้ ดงันี ้ 
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1. ใหข้อ้มูลที่สาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัผูถ้ือหุน้เกี่ยวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทนัต่อเหตุการณ์ ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่าน

ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ระบบเผยแพรข่อ้มลู SETLink) หรือเว็บไซตข์องบริษัท  

2. ผูถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มูลที่จาํเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล

ประกอบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือนไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทก่อนการประชุม นอกจากนี ้ยงัไดชี้แ้จงสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้

ประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ือหุน้ไวอ้ย่างชดัเจนในเอกสารที่บริษัทไดจ้ดัส่งไปกบัหนงัสือนดัประชมุ  

3. ผูถ้ือหุน้ทกุรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชมุ การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการ

ประชมุ โดยบริษัทไดแ้จง้ช่วงเวลาในการรบัเร่ืองผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท     

ในปี 2564 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าสาํคัญ เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจาํปี 2565 ของบริษัท และการเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 โดยกาํหนดใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 

2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.wave-groups.com ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาของการรบัเร่ืองดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือ

หุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษัท  

4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ 

เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้ผูถ้ือหุน้ยงัสามารถ Download หนังสือ

มอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทไดอี้กดว้ย 

5. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในที่ประชมุ จะชีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผูถ้ือหุน้อย่างชดัเจน และบริษัทจะเร่ิม

ประชุมเม่ือมีจาํนวนผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ครบองคป์ระชุม โดยดาํเนินการประชุมเรียงลาํดบัตามวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุม 

และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคิดเห็น และซกัถามเร่ืองต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ ทัง้นี ้ในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียน

ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่ 

6. ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจาํนวนหนึ่งในสามของจาํนวนคณะกรรมการทัง้หมดซึ่งจะมีการ

เลือกตัง้ในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี โดยในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทไดชี้แ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่าในกรณีที่บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็น

กรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้งครัง้นั้น และ/หรือกรณีที่มีบุคคลไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวน      

เกินกว่าจาํนวนกรรมการที่พึงมี ใหผู้ถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลใหเ้ขา้รบัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

7. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ การใชส้ิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือ

นาํมาประกอบการคาํนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเม่ือจบการประชมุผูถ้ือหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 บริษัทไดแ้ต่งตัง้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จาํกัด เพ่ือ

เป็นคนกลางในการทาํหนา้ที่ดูแลใหมี้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสียงตลอดการประชมุ   

8. ในการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตัง้คาํถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทไดใ้หข้อ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ในวาระที่ผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสัย ขอ้ซกัถาม บริษัทได้

จดัเตรียมบคุลากรที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ไดบ้นัทึกประเด็น

ซกัถามและขอ้คิดเห็นที่สาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุแลว้  

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้สามารถขอใหมี้การลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัไดห้ากมีผูถ้ือหุน้หนึ่งคนรอ้งขอ และมีผูถ้ือหุน้   

รายอ่ืนอีก 5 คน รบัรองเพ่ือใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตัิใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั   

10. ในวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทไดชี้แ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ไดท้ราบจาํนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคน

ไดร้บั โดยแบ่งเป็นเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนประจาํ ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม         

ผูถ้ือหุน้ 

11. สาํหรบัรายงานการประชมุของผูถ้ือหุน้ เลขานกุารบริษัทเป็นผูท้ี่รบัผิดชอบในการจัดทาํและจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการสอบทาน

จากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครัง้ถัดมา และมีการนาํขึน้แสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมประชุมไดส้อบทานความ

ครบถว้น ก่อนนาํเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้ในครัง้ถดัไป เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว พรอ้มทัง้จัดส่งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนดไดอ้ย่างครบถว้น    

http://www.wave-groups.com/
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หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพยายามกาํหนดสิ่งที่จะช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกันกับผูถ้ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผูถ้ือหุน้รายใหญ ่        

ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผูถ้ือหุน้ต่างชาติ เช่น  

1. การกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ที่ดูแลผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้

รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผูพิ้จารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น กรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี

ความเห็นว่าเป็นเร่ืองสาํคญัที่มีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชุม   

ผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถ้ือหุน้ หรือหากเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ

หาวิธีการแกไ้ขที่เหมาะสม และสามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือเป็นตวัแทนในการรกัษาสิทธิของตนได ้ 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ือพิจารณาเป็นวาระเพ่ิมเติมสาํหรบัการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 รวมถึงส่ง

คาํถามล่วงหนา้ และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหนา้ไดต้ั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

พบว่า ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงส่งคาํถามล่วงหนา้ หรือ

ขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด และในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 บริษัทไดด้าํเนินการตามวาระการประชุมที่ไดก้าํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 

โดยไม่ไดเ้พ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้แต่อย่างใด และในวาระการแต่งตัง้กรรมการ ก็ไดก้าํหนดใหมี้การออกเสียงลงคะแนน

แต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และกรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี่ยวขอ้งตัง้แต่ครัง้แรกที่

ไดร้บัการแต่งตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการไดก้าํหนดเร่ืองการรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ โดยได้

กาํหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการดว้ย  

2. คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดมาตรการการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง กล่าวคือ 

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(และตามที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เช่น การระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท หนา้ที่การรายงานขอ้มูล

การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นตน้ 

รวมทัง้ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) รายงานขอ้มลูการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนทาํการซือ้ขาย โดยแจง้ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูท้ี่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือ

เลขานุการบริษัท พรอ้มทัง้ มีการรายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลกัทรพัยข์องบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (รวมทัง้   

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ใหก้บักรรมการบริษัทไดพิ้จารณารบัทราบเป็นประจาํทกุๆ ไตรมาส  

3. สาํหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ บริษัทไดจ้ัดทาํหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุน้กาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดต้ามแบบที่กระทรวง

พาณิชยก์าํหนด และไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชมุภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุม

แลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระที่ไดเ้ขา้ประชมุและ

ออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้จะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยความโปร่งใส คาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือ

ประโยชนร์่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้าํกับดูแลใหมี้ระบบการบริหารจัดการที่เช่ือมั่นไดว้่า บริษัทไดป้ฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 

ตามสิทธิที่ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจดว้ย ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหห้น่วยงานสื่อสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธท์าํหนา้ที่ดูแลผูถ้ือหุน้ และนกัลงทนุ อย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน ทัง้ตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิที่กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บังคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจาํนวนหุน้ สิทธิในการไดร้บั    

ใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงสิทธิที่จะไดร้บั

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยังใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจา้ของบริษัทผ่าน

กรรมการอิสระของบริษัท โดยทกุๆ ขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการกลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป รวมทัง้บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลู ที่ถกูตอ้ง 

มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  
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 การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสาํคญัของลูกคา้และผูบ้ริโภคของบริษัทและมั่นใจว่า เง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ เป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการคา้โดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุง่มั่นที่จะใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบริการไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 

และสามารถส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลูกคา้และผูบ้ริโภคไดภ้ายในเวลาที่กาํหนด มีนโยบายรกัษาความลบัของลกูคา้และผูบ้ริโภค รวมทัง้จัดใหมี้

หน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้และบริการ รวมทัง้รบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้และผูบ้ริโภคไดร้บัความพึงพอใจสงูสุดในสินคา้และ

บริการเพ่ือความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนต่อไป  

 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักับทรพัยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล ทาํหนา้ที่ดูแล

รบัผิดชอบใหมี้การดูแลใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ส่งเสริมใหพ้นกังานมีโอกาส

พฒันาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทาํงานตามหนา้ที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการ

พนกังานตามกฏหมายแรงงาน และอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การทาํประกนัภยัหมู่ การจดัใหมี้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เป็นตน้   

 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นจะดาํเนินธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีใ้ดๆ ที่ไม่นาํมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท หรือการขัดต่อ

กฎหมาย มีการคาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกับคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี ้ทาํการคดัเลือกคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีด้ว้ยความ

ยตุิธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขทางการคา้ที่ไดต้กลงกันไวอ้ย่างเครง่ครดั และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได ้ตอ้งรีบเจรจากับคู่คา้

และ/หรือเจา้หนี ้เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  

 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาบริษัทที่เป็น

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยขอ้มูลที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงไม่เขา้ถึงสารสนเทศที่เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม  

 การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินคา้และบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรไดโ้ดยไม่มีผลรา้ยต่อสงัคม เช่น การผลิตรายการโทรทศัน ์ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนือ้หาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนือ้หาที่ตอ้ง

ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม กล่าวคือ รายการละครโทรทศัน ์ที่ใหท้ัง้ความบนัเทิง และสอดแทรกคณุธรรม รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมของชมุชนและ

การเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่รอบขา้งมากกว่าที่มีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ใหมี้การซมึซบัเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบทาง

สงัคม  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัที่จะดาํเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้วามสาํคญักับการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีทอ้งถิ่นที่บริษัทตัง้อยู่หรือเขา้ไปทาํธุรกิจ และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมั่นที่จะ

ใชค้วามพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาํเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ที่ดาํเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัและชมุชน 

 นโยบายด้านการไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคัญในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้

เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสิทธิมนษุยชน โดยมีนโยบายดงันี ้

ดา้นสิทธิมนษุยชน 

• เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ไดมี้ปฏิสัมพันธด์ว้ยในระหว่างการปฏิบตัิหนา้ที่ และไม่

กระทาํการใดๆ หรือส่งเสริมใหมี้การละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนษุยชนใดๆ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

• ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็น เชือ้ชาติ สีผิว เพศ 

ความโนม้เอียงทางเพศ อาย ุความทพุพลภาพ ศาสนา การแสดงความเหน็ดา้นการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืน

ใด 

• จดัใหมี้สิทธิประโยชน ์และสวสัดิการต่างๆ ที่พนกังานพึงจะไดร้บัจากบริษัท 

• จดัใหมี้ขัน้ตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอ้รอ้งทกุข ์และพิจารณายตุิขอ้รอ้งทกุขท์ี่เหมาะสมและเป็นธรรม  

• กรณีมีการกระทาํผิดระเบียบหรือวินัย จะตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหมี้การพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษแลว้แต่กรณี และเพ่ือความเป็น

ธรรม  
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 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มอย่างสูงสุด ซึ่งไดมี้แนวทาง

ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของทอ้งถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเขา้ไปทาํธุรกิจ 

• ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพ่ือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรบัพนกังานทกุคน 

• ส่งเสริมการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจน

สนบัสนนุวิธีการและการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

• เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นจริง ในเร่ืองความปลอดภยั ชีวอนามยั สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทไดดู้แลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน ลูกคา้ และบุคคลผูม้าติดต่อ

งานอยู่เสมอ มีการปรบัปรุงตรวจเช็คระบบป้องกนัภยั โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอคัคีภัยใหก้บัพนักงานเป็นประจาํทกุปี มีการรณรงค์

ใหใ้ชก้ระดาษอย่างคุม้ค่า ดว้ยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสาํนักงาน หรือใชว้ิธีการรบั - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์หรืออีเมล ์(electronic mail:         

e-mail) เพ่ือลดการใชก้ระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตัง้อุณหภูมิเคร่ืองปรบัอากาศของบริษัทไวท้ี่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้

หลอดไฟ LED ในสาํนกังาน เป็นตน้ โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทกุปี 

ทั้งนี ้ในปี 2564 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทาํงานของพนักงานที่มี

นัยสาํคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทาํประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทาํงานของพนักงานไว้แล้ว 

 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคัญต่อกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามแนวทาง

ปฏิบตัิสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานดงันี ้

• หลีกเลี่ยงการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกบัตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท 

• ในกรณีที่จาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนัน้ ใหค้าํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัท และใหท้าํรายการนัน้เสมือนการทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในรายการนัน้ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตั ิ

• ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตป้ระกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครดั 

• ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือเป็นผูถ้ือหุน้กิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของบริษัท 

หรือกิจการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท จะตอ้งแจง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น      

ลายลกัษณอ์กัษร 

• ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนๆ การดาํรง

ตาํแหน่งนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัท และการปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรงในบริษัท 

 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตอ้งมีความรอบคอบและความระมัดระวังในงาน

ทรพัยส์ินทางปัญญารวมถึงตอ้งเคารพลิขสทิธิ์ของเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา 

ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดใหมี้ช่องทางใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในการแจง้ขอ้มูลต่างๆ หรือรอ้งเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 

ผ่านช่องทาง ดงันี ้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ e-mail : audit@wave-groups.com 

จดหมายธรรมดา ส่งถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ช้ัน 15 

เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองรอ้งเรียนทัง้หมดแลว้สรุปประเด็นนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือทาํการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้

ขอ้มลู หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั    
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้ส่วนได้

เสีย จึงมีความจาํเป็นที่ตอ้งมีการควบคุม และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้

ถกูตอ้งตามที่กฎหมายกาํหนด โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท 

ทัง้นี ้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ไดม้อบหมายใหก้รรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมาย เป็น

ผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนัน้ยงัไดจ้ัดตัง้หน่วยงานสื่อสารองคก์รและนักลงทุนสมัพันธท์าํหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบนั ผูถ้ือหุน้ 

รวมทั้งนักวิเคราะหแ์ละหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถ้ือหุน้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ 

หน่วยงานสื่อสารองคก์รและนักลงทุนสมัพนัธ ์บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั 

เข ต ค ล อ งเต ย  ก รุง เท พ  10110 ห รือ โท รศัพ ท์  02-665-6705 ห รือ ที่  e-mail address: ir@wave-groups.com ห รือที่  web-site : www.wave-

groups.com ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลที่สาํคัญตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) และ

ขอ้มูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือ

ตามที่กาํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บงัคบัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งดงันี ้

• จดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

• กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี่ยวขอ้งในกรณีที่มีส่วนไดเ้สียเกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

• เปิดเผยโครงสรา้งการดาํเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทรว่ม อย่างชดัเจน 

• เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

• เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนไดร้บั 

• เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย และจาํนวนครัง้การเขา้ประชมุเป็นรายบคุคล 

• เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ่งแวดลอ้ม และสงัคม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย  

• รายงานนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย  

 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบคุคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ เป็นผูก้าํหนดนโยบายของบริษัท โดยรว่มกับผูบ้ริหารระดบัสงูวางแผนการ

ดาํเนินงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสาํคญัในการกาํกับดูแล 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หรือกลยทุธท์ี่วางไวอ้ย่างเป็น

อิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบตัิที่สาํคญั ดงันี ้

 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหมี้จาํนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน

ตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหารอย่างนอ้ยหนึ่งคนเป็นผูมี้ประสบการณด์า้นธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ และมี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือปฏิบตัิหนา้ที่และถ่วงดลุระหว่างกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร (Executive Director) และในจาํนวนนีมี้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ ตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ 
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โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละดา้นซึ่งเป็น

ประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวม 9 ท่าน ดงันี ้ 

• กรรมการบริหาร จาํนวน 2 ท่าน  

• กรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ท่าน  

• กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน  
 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา หรือรบัทราบ หรืออนมุตัิ ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้มั่นใจไดว้่าบริษัทมีการดาํเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทตามที่กฏหมายกาํหนด 1 คน โดยทาํหนา้ที่สรุปได ้ดงันี ้ 

• ดแูลและประสานงานเร่ืองการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมชดุย่อย รวมถึงการประชมุผูถ้ือหุน้  

• จดัทาํและจดัเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวขอ้ง  

• ดแูลและใหค้าํปรกึษาเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  

• ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชมุผูถ้ือหุน้  

• ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศและขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ กฎหมาย และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

บริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท ตอ้งมีคณุสมบตัิขัน้ตํ่า ดงันี ้

1) มีคุณสมบัติถกูตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  

2) มีความรู ้ความสามารถที่เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวตัิการทาํงานที่ดี 

3) มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์และมีความอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และผูถ้ือหุน้โดยรวม 

4) เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทุิศเวลาใหก้บับริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ 

5) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุริต มีจริยธรรม ภายใตก้ฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  
 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 

กรรมการบริษัทตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการที่ออกแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 

ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งนัน้ใหพิ้จารณาจากกรรมการที่อยู่ในตาํแหน่งนาน

ที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงักาํหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือไดป้ฏิบตัิงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 

วาระติดต่อกนั  
 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

1) การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบคุคลเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการถ่วงดลุอาํนาจ คณะกรรมการบริษัท

ไดจ้ดัใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

บริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดาํเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมัติและดาํเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท  

รวมทัง้กรรมการทกุคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตรกัษาผลประโยชนข์อง

บริษัท และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงาํ ตลอดจนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 
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2) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

• ดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งมีการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

• ดแูลใหก้รรมการทกุท่านไดร้บัขอ้มลูที่จาํเป็นอย่างทนัเวลา เพ่ือพิจารณาหารือในแต่ละวาระ 

• สนบัสนนุใหก้รรมการไดอ้ภิปราย ตัง้คาํถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชมุ 

• ส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธท์ี่สรา้งสรรค ์ทัง้ระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 

• ดแูลใหบ้ริษัทมีการสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้อย่างมีประสิทธิผล  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท   

1. ตามหลกัของกฎหมายไดก้าํหนดใหก้รรมการมีอาํนาจหนา้ที่ตดัสินใจและดูแลการดาํเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท์ี่ดี

ที่สดุแก่ผูถ้ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิสาํคญั 4 ประการ คือ 

1.1 การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และผูถ้ือหุน้ (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ (Duty of Obedience) 

1.4 การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้ือหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

ปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. การลงนามผูกพนัในการกระทาํแทนบริษัทนั้นใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือรบัรองของบริษัท กล่าวคือ กาํหนดใหก้รรมการ คือ 

นายแมทธิว  กิจโอธาน และนางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์ลงลายมือช่ือรว่มกันและประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือนายแมทธิว กิจโอธาน หรือนางสาว

แคทลีน มาลีนนท ์ลงลายมือช่ือรว่มกบันางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ หรือนายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

3. กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้อย่างต่อเนื่อง เป็นประจาํทกุๆ ปี  

4. พิจารณาแผนการดาํเนินงานของบริษัทใหแ้ข่งขนัไดท้ัง้ในระดบัประเทศและในระดบัสากล 

5. กาํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการ

นาํนโยบายและกลยทุธท์ี่ไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบตัิตามเพ่ือประโยชนส์งูสดุแก่ทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

6. กาํกับดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้การกาํกับดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานที่

ยอมรบั  

7. ไม่ดาํเนินการใดๆ ที่เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบริษัท 

8. จัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยส์ุจริตและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

9. ส่งเสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคณุธรรม โดยตระหนกัในความสาํคญัของระบบการควบคมุภายในและระบบ

การตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นการทจุริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมายดว้ย 

10. ดแูลผลประโยชนท์ัง้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได ้

11. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยั โดยกรรมการที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 

โดยในการปฏิบตัิหนา้ที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคาํปรกึษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามี

ความจาํเป็นและเหมาะสม 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

47 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทไวใ้น “ระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการ” ของบริษัทและบริษัทใน

เครือ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจอนมุตัิในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1) การกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

2) การกาํหนดระเบียบอาํนาจอนุมตัิและดาํเนินการของบริษัท ยกเวน้เร่ืองที่ตอ้งนาํเสนอผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ไดแ้ก่ การเพ่ิม

ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การโอนสิทธิเรียกรอ้ง การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบับริษัท เป็นตน้ 

3) การกาํหนดโครงสรา้งองคก์รของกลุ่มบริษัท 

4) การกาํหนดอตัราเบีย้ประชมุและบาํเหน็จกรรมการ (เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน ก่อนนาํเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป) 

5) การอนมุตัิงบประมาณรวมประจาํปีของกลุ่มบริษัท 

6) การลงทนุในโครงการใหม่ หรือบริษัทใหม่ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน (หากจาํนวนเงินที่กาํหนดเกินกว่าจาํนวน

เงินที่เป็นสาระสาํคญัตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รายการที่เกี่ยว

โยงกัน การเปิดเผยสารสนเทศ ต้องได้รบัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต้องปฏิบัติตาม

ประกาศดงักล่าวดว้ย) 

7) การเงิน ดา้นฝากและถอน ไดแ้ก่ การเปิดและปิดบญัชีธนาคาร / สถาบนัการเงิน และการกาํหนดผูล้งนามและวงเงินในระเบียบการ

ลงนามสั่งจ่ายบญัชีธนาคารของบริษัท, ดา้นเงินกูแ้ละเงินคํา้ประกนั ไดแ้ก่ การเปิดวงเงิน O/D ธนาคาร และการกูยื้มเงินและการ

ออกหนังสือคํา้ประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการกําหนดนโยบายบริหารด้านการเงิน (โดยผ่านการเสนอจาก

คณะกรรมการการลงทนุ 

8) การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกยา้ย การปรบัเลื่อนตาํแหน่ง และเลิกจ้าง และการกาํหนดเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนอ่ืนของ

เจา้หนา้ที่บริหารระดบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9) การประนอมหนี ้และการจาํหน่ายหนีส้ญู (ต่อราย) 

10) การอนุมตัิโครงการ ที่เกินงบประมาณประจาํปี (โดยวงเงินเกิน 20% ของงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติแลว้) หรือการอนุมตัิโครงการ 

นอกงบประมาณประจาํปี (โดยวงเงินเกิน 30 ลา้นบาท) 

11) การตดัจาํหน่ายทรพัยส์ินถาวร (Write off) (พิจารณาจากมลูค่าคงเหลือตามบญัชี (Net Book Value) โดยการทาํลาย หรือบริจาค 

12) การอนุมตัิรายการระหว่างกัน (รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ตาม

ความหมายของ ก.ล.ต.หรือ ตลท.) (หากจาํนวนเงินที่กาํหนดเกินกว่าจาํนวนเงินที่เป็นสาระสาํคญัตามความหมายของประกาศ

ของ ก.ล.ต.และ ตลท.เร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รายการที่เกี่ยวโยงกนั การเปิดเผยสารสนเทศ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ

จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศดงักล่าวดว้ย) 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอาํนาจและหนา้ที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษัทตาม

นโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน หรืองบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการอย่างเครง่ครดั ซ่ือสตัย ์สจุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท

และผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ อย่างดีที่สุด รวมทั้งการคาํนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองคก์ร อาํนาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่

บริหารใหร้วมถึงกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ดาํเนินกิจการและบริหารงานประจาํวนัของบริษัท 

2. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นักงานและ

ลกูจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด  

3. ดาํเนินการใหมี้การจัดทาํ และส่งมอบนโยบายและกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ           

3 เดือนที่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. ดาํเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ 

5. การใชอ้าํนาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่สามารถกระทาํได ้หากประธานเจา้หนา้ที่บริหารอาจมีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ ต่อการใชอ้าํนาจนัน้ๆ   
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บริษัทไดจ้ัดทาํระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการ เพ่ือเป็นการกระจายอาํนาจ หนา้ที่ ในการตดัสินใจและการสั่งการตามหนา้ที่ที่ไดร้บั

มอบหมาย รวมทัง้เอกสารการจ่ายเงินทุกรายการที่จ่ายเป็นเช็ค (จาํนวนเงินตัง้แต่ 3,000 บาท ขึน้ไป) จะมีการอนุมตัิโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ของบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัทตามที่กฎหมายกาํหนด 1 คน โดยทาํหนา้ที่ ดงันี ้

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพ่ือใหก้ารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดการประชุม     

ผูถ้ือหุน้ของบริษัท เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท แนวปฏิบตัิที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

เช่น พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

2. ดแูลเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ใหค้าํปรึกษาเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัท ในส่วนที่จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท      

กฎและระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน

ติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท  

4. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารที่เกี่ยวกบัการประชมุ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการ

บริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาํปี รายงานการถือครอง

หลกัทรพัยข์องบริษัท และรายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางกาํกับดูแลกิจการที่ดี และตามขอ้บงัคับของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถ้ือหุน้ 

6. ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

7. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

5. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

1) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดใหก้รรมการแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษัทแลว้  

ไม่เกินจาํนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ 

2) นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษัทแลว้ ไม่เกิน

จาํนวน 5 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) ทั้งนี ้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่และความ

รบัผิดชอบ 

 

6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

1) กรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการอิสระ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท 

และที่ประชุมผูถ้ือหุน้ตามขัน้ตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่กาํหนดในประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง

ปี ทัง้นีไ้ม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท  
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท้ี่มี

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และ

ไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดร้ับ

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือ

หุน้ที่มีนยัผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับผู้

ถือหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยใน

หา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท  

กรรมการอิสระ ที่มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่

กาํหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันใหไ้ด ้หากเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่

และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนังสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดงักล่าวแลว้ 

ดงันี ้

• ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพที่ทาํใหบ้คุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนด  

• เหตผุลและความจาํเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระ  

• ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ใหมี้การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ  

 

2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
• การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหา

กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้กาํหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหม่ โดยการจัดทาํ Board Skill Matrix เพ่ือ

กาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายใชบ้ริษัทที่ปรกึษา 

(Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) แลว้แต่กรณี ในการสรรหากรรมการของบริษัทอีกดว้ย ทัง้นี ้บริษัท

จะใหค้วามสาํคญักบับคุคลทีมี่ความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ มีประวตัิการทาํงานที่ดี และมีภาวะผูน้าํ วิสยัทัศนก์วา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร 

สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปรง่ใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดย

จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงั และจากนัน้นาํเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนต่อไป   
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ทัง้นี ้ตามขอ้บังคบัของบริษัทกาํหนดใหมี้คณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และเม่ือกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ การเลือก

กรรมการบริษัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ โดยกาํหนดใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้ 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง  

(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้   

(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คุณสมบตัิตามที่กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

มติของคณะกรรมการตามวรรคก่อน จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

• การสรรหาและการแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท ใหป้ฏิบัติตาม

ระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการของบริษัท โดยระเบียบดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

 

3) ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง    

• ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย  
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดาํเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุย่อย สรุปไดด้งันี ้ 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสม

กบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลงึกัน และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ 

ทัง้นี ้จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจงูใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รให้

ดาํเนินงานตามเปา้หมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวด้ว้ย 

(2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยในแต่ละ

ตาํแหน่ง ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ/หรือมิใช่ตวัเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้

เพ่ือขออนมุตัิ  
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โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรบัปี 2564 สรุปไดด้งันี ้

 

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ ์ที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลประกอบการของ

บริษัททัง้ในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการทาํใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดข้องบริษัท เป็นตน้ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองจาํนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจใหผู้บ้ริหารนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน

ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลึงกัน และนาํเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาและอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป   

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการรายบุคคล และเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ 7.4.3 จํานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและ

ผู้บริหาร  

 

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หนา้ที่สาํคญัในฐานะกรรมการบริษัทที่ตอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือรบัทราบและรว่มกนัตดัสินใจในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

(1) จาํนวนครัง้และกาํหนดการประชมุ 

โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ (ปีละ 4 ครัง้) แต่ละครัง้จะมีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวช้ัดเจน และ

อาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่มีความสาํคญัเรง่ด่วน 

นอกจากนี ้การกาํหนดการประชมุคณะกรรมการดงักล่าว ไดถู้กกาํหนดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเลือกวนั เวลา ที่เหมาะสมล่วงหนา้ในการ

ประชมุครัง้สดุทา้ยของแต่ละปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่ตน้ปี 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและ

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

  

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

เบีย้ประชุม 

(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท   

• 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 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง - 5,000 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ   

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  - 5,000 
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(2) องคป์ระชมุและการประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการตอ้งมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาํหนา้ที่ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาส

ใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้นี ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถ้ือมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมี

เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้รว่มประชมุ และ/หรือไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่

ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมง

โดยประมาณ ซึ่งค่อนขา้งเพียงพอที่ฝ่ายบริหาร จะเสนอเร่ือง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทไดโ้ดยตรง นอกจากนี ้

คณะกรรมการสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้มาสอบถาม หรือชีแ้จงรายละเอียดในระหว่างการประชมุได ้

(3) วาระการประชมุ 

ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผูร้่วมกันกาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม โดยที่

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได ้

(4) การจดัส่งเอกสารการประชมุ 

ในการประชุมแต่ละครัง้บริษัทไดจ้ัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ เพ่ือใหก้รรมการบริษัทมีเวลา

พอเพียงที่จะศกึษาขอ้มลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ  

(5) การรายงานการประชมุ 

เม่ือสิน้สุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผูมี้หนา้ที่จัดทาํรายงานการประชุม และจัดส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัทลง

ลายมือช่ือพิจารณารบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป ทัง้นี ้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ

คิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชมุใหมี้ความถกูตอ้งได ้ 

สาํหรบัรายงานการประชมุที่ไดร้บัการรบัรองแลว้จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอ้มกบัเอกสารแนบประกอบวาระ

การประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นเอกสารที่มีระดับความสาํคัญมากที่สุดเป็นความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยู่ที่ฝ่าย Corporate Finance ซึ่งสาํนักงาน

เลขานกุารบริษัทสงักดัอยู่ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

(6) การประชมุของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองไดต้ามความจาํเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน

ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มดว้ย  

 

8. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของกรรมการ  

1) กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งใหม่ตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพ่ือใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลที่สาํคัญและจาํเป็นอย่างเพียงพอก่อน

ปฏิบตัิหนา้ที่ 

2) กรรมการจะไดร้บัการพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สนับสนุนการเขา้ร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors 

Accreditation Program (DAP) ห ลั ก สู ต ร  Directors Certification Program (DCP) ห ลั ก สู ต ร  Audit Committee Program (ACP) เป็ น ต้น  ซึ่ ง

กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรดงักล่าวมาแลว้ นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผูช่้วยแจง้หลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจใหก้ับทุกท่าน

ทราบ โดยบริษัทเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเพ่ือช่วยใหก้รรมการสามารถทาํหนา้ที่และกาํกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การพัฒนา

ความรูอ้ย่างต่อเนื่องของกรรมการประกอบดว้ยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทัง้ภายในและภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจ

ต่างๆ ของบริษัท เป็นตน้ 
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การเขา้รว่มอบรมของกรรมการหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งตามขอ้เสนอแนะของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)        

 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายสนับสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มในการฝึกอบรมที่จดัขึน้สาํหรบักรรมการ โดยกรรมการของบริษัทเขา้รว่มอบรมในหลกัสตูร

ดงักล่าวรอ้ยละ 78% ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะ   

 

นอกจากนี ้ในปี 2564 มีกรรมการของบริษัทไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอย่าง

ต่อเนื่อง ดงันี ้     

ลาํดับที ่ หลักสูตรการอบรม วันที่ 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก  

1. สมัมนาออนไลนห์วัขอ้ The New Road to Capital Market  

จัดโดย : ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

วนัที่ 14 กนัยายน 2564 

2. สมัมนาออนไลนห์ัวขอ้แนวโนม้ ทิศทางการทาํ M&A ประเด็นสาํคัญที่ตอ้งพิจารณา และกลยุทธก์ารทาํ 

M&A ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

จดัโดย : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วัน ที่  29 -30 กั น ย า ย น 

2564  

3. สมัมนาออนไลนห์วัขอ้การเตรียมความพรอ้มหลงัการสิน้สดุการแพรร่ะบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณใ์น

รอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวงัภายหลงัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

จดัโดย : บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั    

วนัที่ 20 ตลุาคม 2564 

นางอังคณีย ์ ฤกษศ์ิริสุข  

1. สมัมนาออนไลนโ์ครงการ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที่ 

1/2021 หวัขอ้ "Economic update for CFO"  

จดัโดย : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

18 มีนาคม 2564  

2. สมัมนาออนไลนโ์ครงการ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่

4/2021 หวัขอ้ "How finance leaders are adapting within the new normal"  

จดัโดย : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

15 กรกฎาคม 2564 

 

 

  

รายช่ือกรรมการ 

หลักสูตรการอบรม 

Directors Accreditation 

Program 

(DAP) 

Directors    

Certification Program 

(DCP) 

Refresher DCP 

(DCP Re) 

Anti Corruption :       

The practical Guide 

(ACPG) 

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

2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก   รุน่ที่ 20/2002 รุน่ที่ 1/2005 รุน่ที่ 15/2014 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั รุน่ที่ 49/2006    

4 นายชยัประนิน  วิสทุธิผล   รุน่ที่ 88/2007   

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

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

7. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ รุน่ที่ 138/2017    
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นรายบุคคลและทัง้คณะกรรมการเป็น

ประจาํทุกปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็น

ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษัท และการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพ่ือสามารถนาํมาแกไ้ขและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน และนาํเสนอผลการประเมินที่ไดต้่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

ในปี 2564 ไดมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล โดยส่วนงานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายพฒันา

ธรรมมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวใหก้ับ

กรรมการเพ่ือทาํการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะและรายบุคคล จากนัน้ใหก้รรมการจดัส่งแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแลว้ กลบัคืนมายงัส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทาํการประมวลผลและดาํเนินการต่อไป โดยมี

เกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั กล่าวคือ 4 = มีการดาํเนินการ

ในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร / 1 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย /        

0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้       

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินทัง้คณะ) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก ่

(1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชมุคณะกรรมการ 

(4) การทาํหนา้ที่ของกรรมการ 

(5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

สาํหรบัปี 2564 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินทัง้คณะ) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี   

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบคุคล) ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

(1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

(2) การประชมุของคณะกรรมการ 

(3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

สาํหรบัปี 2564 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบคุคล) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  

 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํ    

ทกุปี ทัง้นี ้เพ่ือสอบทานการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ

การปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพ่ือสามารถนาํมาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และนาํเสนอผลการ

ประเมินที่ไดต้่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
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ในปี 2564 ไดมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ โดยส่วนงานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดทาํแบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งฝ่ายพฒันาธรรมมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ได้นาํเสนอไวบ้นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท และ/หรือปรบัปรุงตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ โดย

ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวใหก้ับกรรมการชุดย่อยเพ่ือทาํการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย จากนัน้ใหก้รรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านการประเมินผลแลว้ กลบัคืนมายงัส่วนงาน

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทาํการประมวลผลและดาํเนินการต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย 

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น

พอสมควร / 1 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้เล็กนอ้ย / 0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้    

โดยการประเมินการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2564 ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่    

(1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

(2) การประชมุคณะกรรมการ 

(3) บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2564 สรุปไดด้งันี ้ 

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี  

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี   

• ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี   
 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร    

คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่

บริหารเป็นประจาํทุกปี ทั้งนี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และนาํเสนอผลการประเมินที่ไดต้่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรบัทราบและพิจารณาอนมุตัิ 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท โดยส่วน

งานเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบตังิานดงักล่าว โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัท 

ซึ่งฝ่ายพฒันาธรรมมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานดงักล่าวใหก้ับคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ

บริษัทจากนั้นใหก้รรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแลว้ กลับคืนมายังส่วนงาน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทาํการประมวลผลและดาํเนินการต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี / 2 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น

พอสมควร / 1 =  มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้เล็กนอ้ย / 0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้   

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ซึ่งประกอบดว้ย 10 หวัขอ้หลกั 

ไดแ้ก่   

(1) ความเป็นผูน้าํ (2) การกาํหนดกลยทุธ ์

(3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

(5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ (6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

(7) การบริหารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร (8) การสืบทอดตาํแหน่ง 

(9) ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (10) คณุลกัษณะส่วนตวั 
 

สาํหรับปี 2564 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หน้าที่บริหารว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลการ

ปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑด์ี   
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10. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสาํคัญและสนับสนุนใหมี้การพัฒนาแผนการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือผูบ้ริหาร

ระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตรก์ารวางแผนทรพัยากรมนุษยข์องบริษัท โดยเป็นการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรที่มีศกัยภาพสูง ไดแ้ก่ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงู ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดีใหป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ในกรณีที่ประธานเจา้หนา้ที่

บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานไดห้รือตาํแหน่งว่างลง เพ่ือช่วยใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทมีความคล่องตวัและต่อเนื่อง  
 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ   

ในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากจะใหค้วามสาํคญักับความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องการปฏิบตัิงานแลว้ บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญักับรูปแบบ

และวิธีการของการปฏิบตัิงานที่จะใหเ้กิดความสาํเรจ็ดงักล่าวควบคู่กนัเสมอมา ทัง้นี ้โดยยึดถือความมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยตุิธรรม และคณุธรรม

เป็นหลักในการทาํธุรกรรม และติดต่อสมัพนัธ์กับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท    

ทกุคนรบัทราบ ทาํความเขา้ใจและยึดถือปฏิบตัิตามในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน และช่วยกันธาํรงไวเ้พ่ือช่ือเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน 

อันจะนาํไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกาํกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นสิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัท ซึ่งจะสรา้งความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผูถ้ือหุ้น           

นกัลงทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  

บริษัทไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไดถ้ือปฏิบตัิ ตัง้แต่เดือนเมษายน 2546 โดยคณะกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการไดมี้การติดตามและปรบัปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนั สอดคลอ้งทัง้กบัสภาวะของบริษัท สภาวการณท์าง

เศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ ไดก้าํหนดขึน้

เพ่ิมเติมเป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนและอนุมตัิ “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct” ฉบบัล่าสุด ซึ่งได้

เปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท ทัง้นี ้จรรยาบรรณธุรกิจ มีเนือ้หาครอบคลมุในเร่ือง ดงันี ้  

(1) หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ  

• ความซ่ือสตัย ์ • คณุธรรม 

• การรกัษาคาํพดูและความน่าเช่ือถือไวว้างใจ • ความจงรกัภกัดี 

• ความยึดมั่นในวิชาชีพ • ความยตุิธรรม 

• การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น • การเคารพต่อผูอ่ื้น 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั • การปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นเลิศ 

• ภาวะผูน้าํ • ช่ือเสียงและความภาคภมิูใจ 

• ความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ • บคุลากร 

• นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ • นโยบายการรกัษาขอ้มลูความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 

• นโยบายการปกป้องทรพัยส์ินของบริษัท • นโยบายเกี่ยวกบัการรบั การใหข้องขวญัและสิ่งตอบแทน 

• จรรยาบรรณว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญา • นโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น 

• นโยบายดา้นการไม่ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน • นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

• นโยบายการจัดทาํรายงานทางการเงิน การบันทึกข้อมูล 

และการควบคมุภายในดา้นบญัชีและการเงินของบริษัท  

 

(2) แนวทางปฏิบตัิ 

• แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร เลขานกุารบริษัท และพนกังาน 

• แนวทางปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้และผูบ้ริโภค พนักงาน คู่คา้ และ/หรือเจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ ชมุชน

และสงัคม   

บริษัทได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รบัทราบรายละเอียด โดยการจัดทาํจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่เป็นเอกสาร         

ลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนใหพ้นกังานและผูบ้ริหารมีการ

ลงนามรบัทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทกุปี 

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครดั การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ ใหย้ึดถือ

และปฏิบตัิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทาํงานของบริษัท นอกจากนีอ้าจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้

เป็นความผิดตามกฎหมาย   

ทัง้นี ้สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตามเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  
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6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญของนโยบายและระบบการกาํกับดูแลกิจการในรอบปีทีผ่่านมา   

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการ หรือ

กฎบัติคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา   

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้นโยบายการกาํกับดูแลกิจการซึ่งต่อมาไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นลายลักษณ์

อกัษร ตัง้แต่ปี 2546 และไดมี้การปรบัปรุงเนือ้หาของนโยบายใหมี้ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดมี้การติดตาม

และปรบัปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องทั้งกับสภาวะของบริษัท สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทัง้สอดคลอ้งกบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกบัดแูลต่างๆ ไดก้าํหนดขึน้เพ่ิมเติม  

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนและอนมุตัิ “นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี Corporate Governance Policy” ฉบบัล่าสดุ และ

ไดส้ื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดร้บัทราบการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท   

 

6.3.2 หลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนทีย่ังมิได้นําไปปฏิบัติ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนและสอบทานการ

ปฏิบัติตามนโยบายในปี 2564 ซึ่งสรุปไดว้่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวขอ้งที่กาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทั ยงัมีหลกัการบางเร่ืองซึ่งบริษัทเลือกใชมี้ความแตกต่างจากหลกัเกณฑก์าร

สาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยที่ใชส้าํหรบัประเมินประจาํปี 2565 

ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

หลักเกณฑ/์แนวปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คาํชี้แจงของบริษัท 

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ บริษัทมีประธานกรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจบุันประธานกรรมการเป็นผูท้ี่มี

ความเหมาะสม มีประสบการณแ์ละมีความรูค้วามสามารถ ทัง้ยงัสามารถกาํกบัดูแลการทาํงาน

ของคณะกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดแูลผลประโยชนข์องทกุฝ่ายได้

อย่างเป็นธรรม  

ควรแยกบคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

เป็นคนละบคุคล   

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพ่ือ

เป็นการถ่วงดุลอาํนาจ คณะกรรมการบริษัทได้จัดใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท

อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท

และฝ่ายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดาํเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

อาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระคิดเป็นรอ้ยละ 56 

ของกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการ

ของบริษัท มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสรา้งการควบคมุของบริษัทในปัจจบุนั  

กรรมการอิสระควรดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี  บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนใหก้รรมการอิสระควรมีการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ที่จบการศึกษาดา้น

บญัชี   

บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาสรรหากรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ที่

จบการศึกษาดา้นบญัชี  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

ทัง้คณะ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นรอ้ย

ละ 75 ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเชื่อ

ว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสรา้งการ

ควบคมุของบริษัทในปัจจบุนั  

คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 

2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

ตามขอ้บังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในการ   

ลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์

 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

58 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

6.3.3 การปฏิบัติในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี   

1) ผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2564 

บริษัทได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใตก้ารสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได ้

93 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้บัการสาํรวจทัง้หมดในปี 2564 จาํนวน 716 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ที่ 84 คะแนน ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเลิศ (Excellent)” เช่นเดียวกบัปี 2563 และ 2562   

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2564 

บริษัทไดร้บัผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2564 (Annual General Meeting Checklist) 

ตามจดหมายเลขที่ TIA 703/2564 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได ้

100 คะแนน จดัอยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent and deserve as an example)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดร้บัการสาํรวจทัง้หมด

ในปี 2564จาํนวน 736 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 94.80 คะแนน ทั้งนี ้บริษัทได้รบัคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง 

(Excellent and deserve as an example)” เช่นเดียวกบัปี 2563 และสงูกว่าปี 2562 ที่บริษัทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเยี่ยม (Excellent)”   

3) รายการทีเ่ก่ียวโยงกันและรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

ตามนโยบายของบริษัทไดก้าํหนดขัน้ตอนการเขา้ทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้จะตอ้งผ่านการกลั่นกรองจากฝ่าย

บริหารของบริษัท และเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพ่ืออนุมัติตามขั้นตอนที่กาํหนดตามระเบียบอาํนาจอนุมัติและ

ดาํเนินการ ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลู และ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันต่อไป นอกเหนือจากนั้น จะตอ้งมีความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบระบวุ่า รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และเสมือนรายการที่ทาํกบับคุคลภายนอกอ่ืน และกรรมการซึ่งมี

ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน เพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทโดยรวมเป็นสาํคัญ อัน

สอดคลอ้งกบัหลกัการในการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  

การทาํธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่กาํหนดตามระเบียบ

อาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการ ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และการพิจารณาอนมุตัิไดก้ระทาํโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้เท่านัน้ 

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดพิ้จารณาความเหมาะสมอย่าง

รอบคอบทุกครัง้ รวมทั้งมีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคา

ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) ของบริษัท และไดค้าํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นสาํคญั รวมทัง้ไดมี้การ

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับช่ือและความสมัพนัธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกาํหนดราคา และมูลค่ารายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ

เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) แลว้ 

แนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทยงัคงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา เช่น มีการเช่าพืน้ที่สาํนักงาน และค่าบริการที่

จอดรถของอาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์เป็นตน้  

4) การรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการใชข้อ้มูลของบริษัท โดยปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบต่างๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทไดก้าํหนดนโยบายเกี่ยวกับการรกัษาขอ้มูลความลบัและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทไดก้าํหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัและการใชข้อ้มูลภายในของบริษัท เช่น ขอ้มลูภายในที่ยงั

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นตน้ โดยสรุปไดด้งันี ้ 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชนส์่วนตนและในเร่ืองการทาํธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

หรือทาํธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

(2) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ตอ้งยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (และตามที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เช่น การระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท หนา้ที่

การรายงานขอ้มลูการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท เป็นตน้    

(3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แมห้ลงัพน้

สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทไปแลว้  
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(4) การกําหนดใหเ้ฉพาะผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รบัขอ้มูล สาํหรบังานด้านระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลที่เป็น

ความลับของบริษัทและขอ้มูลที่จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัท ซึ่งไดมี้การกาํหนดบุคคลที่จะมีสิทธิในการเรียกใชข้อ้มูล

ภายในโดยมีรหสัผ่านเฉพาะบคุคลในการเขา้สู่ระบบ  

สาํหรบัมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่ามีการนาํขอ้มูลภายในบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งนัน้ บริษัทจะมีบทลงโทษที่

รุนแรงถึงขัน้ใหอ้อกจากงานทนัที 

ในปี 2564 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการและผูบ้ริหารมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยใชข้อ้มลูภายใน 

5) นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรรั์ปช่ัน  
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ

บริษัทต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัรา้ยแรงของการคอรร์ปัชั่นที่ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ทัง้ยงัก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ในปี 2564 บริษัทอยู่ในระหว่างการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุริต (CAC)   

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนและอนุมตัิ “นโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น Anti-Bribery and Corruption Policy” 

ฉบบัล่าสดุซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้าํหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัมิใหบ้ริษัท พนกังานของบริษัท ตลอดจนบคุคล

อ่ืน (เช่น บคุคลที่สาม) ที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงกาํหนดขัน้ตอนการสอบทานการกาํกบัดแูล

และการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ซึ่งนโยบาย

และแนวทางปฏิบตัิสรุปได ้ดงันี ้

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นและ จรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํหนดไว ้เช่น  E-mail: hotline@wave-groups.com เป็นตน้ 

รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่กาํหนดให้

ทาํหนา้ที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการติดตามการปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทได้

ปฏิบตัิภาระหนา้ที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กาํหนดไว ้และผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน

การปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิอาํนาจในการดาํเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมายและขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานที่เขา้ไปกาํกบัติดตาม เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุที่มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการคอรร์ปัชั่นที่อาจ

เกิดขึน้ 

(4) ผูบ้ริหารของบริษัทจัดใหมี้การประเมินความเสี่ยงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก

การทจุริตหรือการคอรร์ปัชั่นอย่างสมํ่าเสมอและทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงที่ใชอ้ยู่ใหมี้ความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้

อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

(5) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูท้ี่ปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ตามที่กาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การ

กระทาํผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท  

(6) ผูท้ี่กระทาํการคอรร์ปัชั่น เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกับการ

ทาํงานของบริษัท นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย  

(7) บริษัทตระหนักถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรูแ้ละทาํความเขา้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท หรืออาจเกิด

ผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้โดยบริษัทมีการฝึกอบรม

และ/หรือใหค้วามรูท้ัง้ภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่นใหก้บัพนกังาน 

(8) เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในการดาํเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรร์ปัชั่น บริษัทไดใ้หค้าํแนะนาํและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้

พนักงานของบริษัททุกระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัโดยครอบคลุมในเร่ือง การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล 

เงินสนบัสนนุ และของขวญั ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืน   
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6) นโยบายการแจ้งการกระทาํผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายการแจง้การกระทําผิดและให้ความคุ้มครองผู้รอ้งเรียน Whistleblower 

Procedures” ฉบบัล่าสดุซึ่งไดเ้ปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือเป็นการสนบัสนุนใหพ้นักงาน ผูบ้ริหารและกรรมการสามารถรายงานหรือรอ้งเรียน

เกี่ยวกับการพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดการกระทาํที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสม

ทางการเงินหรือการฉอ้โกง หรือการกระทาํที่ผิดกฎหมาย หรือผิดต่อนโยบายของบริษัท 

โดยบริษัทจะดาํเนินการตามขัน้ตอนอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือที่จะปกป้องและใหค้วามคุม้ครองต่อผูร้อ้งเรียน ซึ่งผูร้อ้งเรียน จะไดไ้ม่ตอ้งหวั่น

เกรงต่อการตอบโต ้หรือการกระทาํใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การข่มขู่ คกุคาม เป็นตน้  

7) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

(1) การควบคมุภายใน  
คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายใน จึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ในดา้นการเงิน 

การบริหาร การดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนีมี้การกาํหนด

ภาระหนา้ที่ ระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดูแลการใชท้รพัยส์ินของ

บริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่ง

กนัอย่างเหมาะสม รวมทัง้บริษัทยงัจัดใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รบัผิดชอบ และไดก้าํหนดใหมี้การประเมินความเพียงพอ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

(2) การตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้สาํนกัตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยทาํหนา้ที่

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งใหค้าํปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การ

บริหารความเสี่ยง การกาํกบัดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้เพ่ือคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดาํเนินงานของบริษัทได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่า การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที่สาํคญัของบริษทัและบริษัทย่อย ไดด้าํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตาม

แนวทางที่กาํหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคท์ี่ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บังคับ 

ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

ดงันัน้ เพ่ือใหส้าํนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง

กาํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนงาน

ตรวจสอบ และนาํเสนอขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างทนัเวลาและสมํ่าเสมอ   

(3) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญักับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกองคก์รที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหค้งเหลือความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรบัไดแ้ละเหมาะสมกับ

สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยกาํหนดใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ ์แผนงาน และการ

ดาํเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดส้่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุระดบัมีส่วนรว่มในกระบวนการดงักล่าวดว้ย 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่สาํคญัที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยทุธข์องบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้าํหนดใหมี้การเผยแพรน่โยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบนเว็บไซตข์องบริษัทและติดประกาศ เพ่ือใหทุ้กคน

ในองคก์รรบัทราบและตระหนักถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ นักลงทุน และผูมี้ส่วนได้

เสีย  

8) นโยบายการจัดทาํรายงานทางการเงิน การบันทกึข้อมูล และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท  
บริษัทเช่ือมั่นว่า การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอ้ง ครบถ้วน เช่ือถือได ้และภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสาํคัญต่อความ

น่าเช่ือถือของบริษัท อีกทัง้ยังเป็นปัจจัยสาํคญัในการรกัษาความเช่ือมั่นและความไวว้างใจจากพนักงาน ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษัท 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีความรบัผิดชอบที่ตอ้งบนัทึก จดัหมวดหมู่ และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทุกรายการอย่างถกูตอ้งและครบถว้นโดยเป็นไปตาม

หลกัการและมาตรฐานการบญัชี รวมทัง้ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของทางราชการ  
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การจัดทาํรายงานการเงินอย่างไม่ถูกตอ้ง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท หา้มมิใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทบนัทึกขอ้มลูดา้นบญัชีและการเงิน หรือจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีเจตนาซ่อนเรน้ ปกปิด หรือ

บิดเบือนขอ้มลู นอกจากนี ้พนกังานทกุคนมีหนา้ที่ตอ้งเก็บรกัษา ปกป้อง และทาํลายเอกสารของบริษัท ตามที่บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดไว ้

บริษัทจะนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เห็นว่าจาํเป็น เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

การที่บริษัทจดัใหมี้การควบคุมภายในทางดา้นบญัชีและการเงิน จะทาํใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํใหข้อ้มูลทางดา้นบญัชีและ

การเงินถกูตอ้งและเช่ือถือได ้การควบคุมภายในที่ควรจัดใหมี้ อาทิเช่น การอนุมตัิรายการ การควบคุมความถูกตอ้งและครบถ้วนของรายการ การควบคุม

ทรพัยส์ิน การกระทบยอดบญัชีคุม (Reconciliation) การตรวจสอบความถูกตอ้งกบับุคคลที่สาม และการควบคมุการสรุปรายการและการผ่านรายการไปยงั

บญัชีคมุยอด  

การจงใจใชอิ้ทธิพลอย่างไม่เหมาะสม หรือข่มขู่ บงการ หรือทาํใหเ้กิดการเขา้ใจผิดขึน้กับผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบอิสระ และผูต้รวจสอบภายใน

เกี่ยวกบัรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบตัิงานหรือการควบคมุภายในถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัท  

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบ้ริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรบัผิดชอบในการควบคุมดูแลใหก้ระบวนการปฏิบัติงาน และการ

ควบคุมดา้นบญัชีและการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และตรงตามกาํหนดเวลา เพ่ือใหผู้ใ้ชร้ายงานผลการดาํเนินงานและสถานะ

ทางการเงินของบริษัท ที่แสดงออกสู่สาธารณะเขา้ใจรายงานเหล่านัน้อย่างถกูตอ้ง 

หากพนักงานพบรายงานดา้นบญัชีและการเงินที่น่าสงสยั หรือพบการแสดงผลการดาํเนินงานไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งพบเห็นการใช้

อาํนาจหนา้ที่กระทาํการโดยมิชอบ ขอใหพ้นักงานแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือรายงานขอ้เท็จจริง ตามช่องทางที่บริษัทไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้การ

กระทาํผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน  
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7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั เป็นดงันี ้ 

 

 
 

 

7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด หรือใหค้วามเห็นชอบในวิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของบริษัทเป็นประจาํทกุปี ตลอดจนกาํกบัดแูลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์แผนธุรกจิและงบประมาณที่กาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสดุใหแ้ก่กิจการและความมั่นคงสงูสดุของผูถ้ือหุน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้

ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยใหบ้ริษัทมีการตรวจสอบภายใน และใหมี้การติดตามผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้เป็น

ผูพิ้จารณากาํหนดแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุต่างๆ และฝ่ายบริหาร อย่างชดัเจน  

  

7. โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ และข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ  
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7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ดงันี ้  

  การประชุมคณะกรรมการ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการ

ประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วม

ประชุม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  ประธานกรรมการบริษัท และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

7 7 

2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 7 7 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

7 7 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7 7 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

7 6 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7 7 

7. ดร.แคทลนี  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  7 7 

8. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  7 7 

9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ  กรรมการ  7 7 

กรรมการที่ลาออกในปี 2564  

1. นายอภิวฒัน ์ เงินหม่ืน 1   กรรมการอิสระ 5 5 

 

หมายเหตุ   
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564  

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด และสัดส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อกรรมการ

ทั้งหมด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างคณะกรรมการ และรายช่ือผู้มีอํานาจลงนามและวิธีการลงนามแทนบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในหัวข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท   

 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัทรายบุคล    

ขอ้มูลคณะกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล ขอ้มูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์หลกัที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท  
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สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ณ วนัที่ 

30 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้   

  จาํนวนหุ้น 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ณ วันที่ 

30 ธ.ค. 2563 1 

ณ วันที่ 

30 ธ.ค. 2564 2 

การ

เปล่ียนแปลง 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานกรรมการบ ริษัท และกรรมการ     

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

7. ดร.แคทลนี  มาลีนนท ์ กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

162.11 ลา้นหุน้ 

(20.64%) 

157.68 ลา้นหุน้ 

(20.08%) 

ลดลง 

4.43 ลา้นหุน้ 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

8. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ  กรรมการ  - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

กรรมการที่ลาออกในปี 2564 

1. นายอภิวฒัน ์ เงินหม่ืน     กรรมการอิสระ   - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  - - - 

หมายเหตุ   
1 ทนุจดทะเบียนของบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,520.84 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,520.84ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และทนุท่ีเรียกและชาํระแลว้ของบริษัท จาํนวน 785.26 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 785.26 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท   
2 ทนุจดทะเบียนของบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,415 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,415 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทนุ

ท่ีเรียกและชาํระแลว้ของบริษัท จาํนวน 785.26 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 785.26 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท   

ทัง้นี ้ในปี 2564 ผูบ้ริหารระดบัสงูรวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะไม่มีการถือหุน้ของบริษัท   
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7.2.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท   

ทัง้นี ้บริษัทไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

 

7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย   

คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองการดาํเนินงานที่สาํคัญอย่างรอบคอบและมี

ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ จะมีการประชมุและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา หรือรบัทราบ 

หรืออนุมตัิ แลว้แต่กรณี อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบตัิงานเพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัทราบในรายงานประจาํปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนใหก้ารดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย

ทัง้หมด 4 คณะ ดงันี ้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง คุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 

คือ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาํหนา้ที่ในการสอบทานงบ

การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดาํเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บังคับของ

บริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแล รวมทัง้สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกับ

ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายและบญัชี ในกรณีที่จาํเป็น  

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

รายช่ือ ตาํแหน่ง สถานะ 

1. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

2. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

นายปริญญา  สทุธิยงค ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งล่าสดุตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2566 ทัง้นี ้เม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนด

เป็นนโยบายเพ่ิมเติมว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือไดป้ฏิบตัิงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั   
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้ 

1. สอบทานใหบ้ริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาวฒิุการศึกษา ประสบการณ ์การอบรมของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว พิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ยหรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าว ตลอดจนเสนอการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี   

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท  
6. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้   

6.1 ความเห็นเกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ

ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  

6.4 ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.6 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter)  

6.8 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  

7. จดัใหมี้การประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมรว่มกับ

ผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

8. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัแจง้ขอ้เท็จจริงจากผูส้อบบญัชี ในเร่ืองเก่ียวกับพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

บุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัท ไดก้ระทาํความผิดตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เช่น เร่ือง

ทจุริต ฉอ้โกง ยกัยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้

ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัวนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

9. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง

มีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

9.1 รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

9.2 การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่สาํคญัในระบบการควบคมุภายใน  

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท   
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด     

รายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหนึ่งต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีแ่ละรบัผิดชอบในการกาํกบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น เพ่ือให้

มั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบตัิตามที่กฎหมายและจริยธรรมกาํหนดไว ้ 
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการติดตามการดาํเนินการของบริษัทเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้  

12. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีจาํนวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งจะทาํหนา้ที่หลกัในการ

พิจารณาสรรหาผูท้ี่สมควรไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืน พิจารณาแนวทางวิธีการและ

หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิตามขัน้ตอน รวมทัง้พิจารณากลั่นกรอง การบรรจ ุ

แต่งตั้ง ถอดถอน การกําหนดงบประมาณการขึน้ค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจาํปีของผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2564 ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

รายช่ือ ตาํแหน่ง สถานะ 

1. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

2. นายแมทธิว  กิจโอธาน  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 

3. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

4. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

นางสนุทรี  อารยสมบรูณ ์ เลขานกุารกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้ 

1. ทาํหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน 

2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผล และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน 

3. พิจารณากลั่นกรอง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การกาํหนดงบประมาณการขึน้ค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนทุก

ประเภท เงินรางวลัประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงู ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน 

4. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้ง     

ลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

5. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย    
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3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย   

รายช่ือ ตาํแหน่ง สถานะ 

1. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

3. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

นายปริญญา  สทุธิยงค ์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้ 

1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร (Overall Risk Management Policies) เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัท โดยครอบคลมุถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองคก์ร รวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์ความเสี่ยง

ดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงจากไม่ปฏิบตัิตามกฎ/ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ

เสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  

2. กาํหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management Framework)  

3. กาํกบัดแูลการดาํเนินการตามขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง  

4. ติดตามการปฏิบตัิตามกลยทุธข์องหน่วยงานภายในองคก์ร  

5. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยง  

6. รบัทราบผลหรือความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานต่างๆ  

7. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

8. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 

4) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

รวมทัง้เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

รายช่ือ ตาํแหน่ง สถานะ 

1. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 

2. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั  กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 

3 นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 

นางสาวอญัชลี  พทุธปฏิโมกข ์ เลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการมีขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้ 

1. กาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ

ดา้นการกาํกับดูแลสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุ่มบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ และใหมี้การถือปฏิบตัิในทกุระดบั   

2. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเกี่ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกาํกบัดแูลสงัคม ชมุชน และ

สิ่งแวดลอ้ม  
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3. ส่งเสริมและกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินกิจการของบริษทั และการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเป็นไปตามนโยบาย

การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดแูลสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม  

4. พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแลสงัคม ชุมชน 

และสิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัท อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหน้โยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกับดแูลสงัคม 

ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ

ขอ้บังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ ที่ได้กาํหนดขึน้ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบ หรือพิจารณาอนมุตั ิ

6. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

7. ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 

7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร  

7.4.1 รายช่ือและตาํแหน่งของผู้บริหาร   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ 

รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

2. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน 

3. นางสนุทรี  อารยสมบรูณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นายโชคชยั  ทตุิยาภรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทกาํหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลประกอบการของบริษัท

ทัง้ในระยะสัน้ เช่น ความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

ทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายไดข้องบริษัท เป็นตน้ และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองจาํนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจใหผู้บ้ริหารนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน

ตามเป้าหมายทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลึงกัน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาและอนมุตัิตามขัน้ตอนต่อไป  

 

7.4.3 จาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร   

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน  

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ไดจ่้ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสงูของ 

บริษัทและบริษัทย่อย รวม 5 ท่าน เป็นจาํนวนเงินรวมทัง้สิน้ 24.72 ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

บริษัทไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนที่มิใช่ตวัเงิน/สิทธิประโยชนอ่ื์น ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  
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7.5 ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน  

(1) ค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู ้ความสามารถ ผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและสอดคลอ้งกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ์ ผล

ประกอบการของบริษัททัง้ในระยะสัน้ เช่น ความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น การวดัผลการปฏิบตัิงาน KPI หรือ 

Balanced Scorecard เป็นต้น การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

เป็นตน้ จาํนวนรวมทัง้สิน้ 491 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัท 15 คน และบริษัทย่อย 476 คน ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงานสาํหรบัปี 2564 มี

จาํนวนเงิน 242.73 ลา้นบาท ซึ่งรวมผลประโยชนพ์นักงาน (Employees benefit) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศฉบบัที่ 19 เร่ือง

ผลประโยชนพ์นกังาน    

(2) สวัสดิการพนักงาน 

ในการพฒันาคณุภาพชีวิตในการทาํงานใหด้ีขึน้ นอกจากการจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ ใหก้ับพนกังานตามที่กฎหมายกาํหนดแลว้ บริษัท

ไดมี้การปรบัปรุงสวสัดิการและสิทธิประโยชนต์่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจของบริษัท และจัดใหมี้สวสัดิการต่างๆ เพ่ิมเติม อาทิเช่น สวสัดิการค่า

รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยใน สวสัดิการเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ (เช่น เงินช่วยเหลือการเป็นเจา้ภาพงานศพของพนักงาน 

หรือบุคคลในครอบครวัโดยชอบดว้ยกฎหมายของพนักงาน เป็นตน้) ทัง้นี ้เพ่ือสรา้งขวญักาํลงัใจและเสริมสรา้งความมั่นใจในการทาํงานร่วมกับ

บริษัท อีกทัง้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนักงานและเป็นการสรา้งหลักประกันใหก้ับพนักงานและครอบครวัในระดับหนึ่ง โดยคาํนึงถึง

ประโยชนส์ูงสุดที่พนักงานจะไดร้บั ทัง้นี ้บริษัทกาํหนดใหมี้การจัดทาํนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลซึ่งไดป้ระกาศไวใ้หพ้นักงานทุกระดบัได้

รบัทราบ  

(3) การพัฒนาพนักงาน  

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนักงาน มุ่งเนน้ดา้นการใหค้วามรูก้ับพนักงาน โดยการจดัแผนการฝึกอบรมไวท้ัง้ภายในและภายนอก

องคก์ร เพ่ือใหพ้นักงานเพ่ิมพูนความรูค้วามสามารถ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลงานมากยิ่งขึน้ โดยในปี 2564 มีพนักงานเขา้รบั

การฝึกอบรมเฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อปี จากจาํนวนรวมพนกังานของกลุ่มบริษัท 491 คน  

 

7.6 ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ  

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

บริษัทไดแ้ต่งตั้งให้นางสุนทรี อารยสมบูรณ์ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี โดยคุณสมบตัิของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี ปรากฏอยู่ใน

หัวขอ้รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี และเลขานกุารบริษัท เอกสารแนบ 1     

เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให ้นางอังคณีย ์ฤกษ์ศิริสุข ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็น

เลขานกุารบริษัท ปรากฏอยู่ในหวัขอ้รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี และเลขานกุารบริษัท เอกสารแนบ 1  
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ไดแ้ต่งตัง้นายปริญญา สุทธิยงค ์ตาํแหน่งผูจ้ัดการ

สาํนกัตรวจสอบภายใน และผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตัง้แต่วนัที ่

1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท และมีความเขา้ใจใน

กิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอ้งผ่านการ

อนุมตัิ (หรือไดร้บัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏใน

เอกสารแนบ 3  

หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

บริษัทมอบหมายใหน้างสาวอญัชลี พทุธปฏิโมกข ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นหัวหนา้งานกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพ่ือทาํหนา้ที่

กาํกับดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่กาํกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งาน

กาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3  
 

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธแ์ละข้อมูลเพื่อการติดต่อ   

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ขอ้มูลของบริษัททัง้ที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน

และผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียของบริษัท จึงไดก้าํชับใหฝ่้ายบริหารของบริษัทดาํเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น ตรงต่อความ

เป็นจริง โปร่งใส เช่ือถือได้ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้

ความสาํคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 

ในส่วนของงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนั้น  บ ริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ (Corporate 

Communications & Investor Relations) ทาํหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกับผูล้งทุนสถาบนั ผูถ้ือหุน้ นักวิเคราะห ์รวมทัง้หน่วยงานกาํกบัดแูล และภาครฐัที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษัทไดท้ี่ โทร 02-665-6705 หรือที่ e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : 

www.wave-groups.com  

บริษัทมีกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชนใ์หผู้ถ้ือ

หุน้ ผูล้งทุน นักวิเคราะหห์ลักทรพัย์และผูท้ี่สนใจทั่วไปใหไ้ด้รบัทราบขอ้มูลของบริษัท ทั้งการสอบถามทางโทรศัพท ์การพบปะกับนักวิเคราะห ์

(Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) และการเผยแพร่

ข่าวประชาสมัพนัธ ์(Press Release) เกี่ยวกบักิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํคญัๆ 
 

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

บริษัทและบริษัทย่อย ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

 ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 730,000 

2. บจ. เวฟ ทีวี  นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 50,000 

3. บจ. เวฟ พิคเจอรส์         นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 10,000 

4. บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป  นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 10,000 

5. บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 50,000 

6. บจ. วอลลส์ตรีท อิงลชิ (ประเทศไทย) นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 950,000 

7. บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์ นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 1,200,000 

รวมท้ังหมด 3,000,000 

 

2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)   

ปี 2564 บริษัท ไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั   

http://www.wave-groups.com/
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8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา  

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

ในการแต่งตัง้กรรมการในปี 2564 เป็นการแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน โดยกรรมการจาํนวนสองในสี่อยู่ใน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย) เป็นผูพิ้จารณา ซึ่งไดมี้การกลั่นกรอง

และพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้เนื่องจากบุคคลดงักล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มี

ความรูค้วามสามารถและคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้ส่วนรว่มในการ

เสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิที่เหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ

บคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยจาํนวนกรรมการที่เสนอเท่ากบัจาํนวนกรรมการที่ครบวาระ   

ในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทนั้น บริษัทไดก้าํหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว ้โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 6.1.2 

นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่ก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผูถ้ือหุน้

ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนว

ปฏิบัติทีเ่ก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

โดยผลการประเมินการปฏิบตัหินา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมชดุย่อยทกุชดุ สาํหรบัปี 2564 อยู่ในเกณฑด์ี โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่ก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในปี 2564 ที่ผ่านมา ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ

บริษัท 

(จาํนวน 9 คน) 

รวม 7 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(จาํนวน 3 คน) 

รวม 4 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ    

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

(จาํนวน 4 คน) 

รวม 1 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

(จาํนวน 3 คน) 

รวม 1 ครัง้/ปี 

คณะกรรมการ

กาํกับดูแลกิจการ 

(จาํนวน 3 คน) 

รวม 1 ครัง้/ปี 

การประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 

เมื่อวนัที ่

29 เมษายน 2564 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  7/7  1/1   1 

2 นายประเสริฐ ภทัรดิลก  7/7 4/4    1 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั 7/7 4/4   1/1 1 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร 7/7 4/4 1/1   1 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  6/7  1/1  1/1 1 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  7/7  1/1 1/1 1/1 1 

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

8. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ 7/7   1/1  1 

9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ  7/7     1 

กรรมการที่ลาออกในปี 2564 

1. นายอภิวฒัน ์ เงินหมื่น 1   5/5     1 

 

หมายเหตุ  
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564  

  

8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ 
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2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน  

โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรบัปี 2564 สรุปไดด้งันี ้

 

ในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจาํ และ       

ค่าเบีย้ประชมุ ซึ่งจ่ายตามจาํนวนครัง้ที่เขา้ประชมุ ดงันี ้        (หน่วย : บาท) 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน

ประจาํ 

ค่าเบีย้

ประชุม 

รวม 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน  ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

- 

- 

30,000 

5,000 

30,000 

5,000 

2. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ 1 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 

- 

30,000 

20,000 

30,000 

20,000 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ 1 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

- 

- 

- 

30,000 

20,000 

5,000 

30,000 

20,000 

5,000 

4. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ 1 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

80,000 

60,000 

40,000 

30,000 

20,000 

5,000 

110,000 

80,000 

45,000 

5. นายชยัประนิน  วิสทุธิผล  กรรมการอิสระ 1 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ กํา ห น ด

ค่าตอบแทน 

 

 

- 

- 

- 

 

25,000 

10,000 

5,000 

25,000 

10,000 

5,000 

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

เบีย้ประชุม 

(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท   

• 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 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง - 5,000 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ   

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  - 5,000 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน

ประจาํ 

ค่าเบีย้

ประชุม 

รวม 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  กรรมการอิสระ 1 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- 

- 

- 

- 

30,000 

5,000 

5,000 

5,000 

30,000 

5,000 

5,000 

5,000 

7. ดร.แคทลนี  มาลีนนท ์ กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- 

- 

30,000 

10,000 

30,000 

10,000 

8. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ   

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- 

- 

30,000 

5,000 

30,000 

5,000 

9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิริสขุ  กรรมการ - 30,000 30,000 

กรรมการที่ลาออกในปี 2564  

1. นายอภิวฒัน ์ เงินหม่ืน 2    กรรมการอิสระ 1 - 20,000 20,000 

รวม 180,000 405,000 585,000 

 

หมายเหตุ  
1 กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งกรรมอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียวและไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่เท่านัน้ 
2 ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564  

 

ค่าตอบแทนอ่ืน  

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนที่มิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อ่ืน ให้แก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชมุ 

 

8.1.3 การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

1) การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทมีกลไกในการกาํกับดแูลที่ทาํใหส้ามารถควบคมุดูแลการจดัการและรบัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแล

รกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้

(1) การส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือ

หุน้ โดยการเสนอช่ือและใชส้ิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอรายช่ือต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีหนา้ที่ดาํเนินการ

เพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กําหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใชส้ิทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญัในระดบัเดียวกับที่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีก้ารส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท  

(2) กาํหนดใหมี้การประชุมผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือร่วมกันกาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์แนวทางปฏิบตัิ การติดตามควบคมุให้

เป็นไปตามแนวทางในกรอบยทุธศาสตรท์ี่กาํหนด ตลอดจนรายงานผลการดาํเนินงาน ปัญหา อปุสรรคต่างๆ ใหผู้บ้ริหารมีส่วนรว่มในการ

กาํหนดนโยบายที่สาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 

(3) คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดระเบียบอาํนาจอนมุตัิและดาํเนินการของกลุ่มบริษัท ซึ่งกล่าวถึงอาํนาจอนมุตัิในการกาํกบัดแูลบริษัทย่อย 

เช่น การบริหาร งบประมาณ การลงทนุ การเงิน การอนมุตัิรายการระหว่างกนั เป็นตน้ 

(4) การส่งหน่วยงานตรวจสอบภายในออกไปสุ่มตรวจการปฏิบตัิงานของบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอ 

(5) การควบคุมการปฏิบตัิงาน การใชจ่้าย การกาํหนดวงเงินในการเบิกจ่าย กาํหนดผูมี้อาํนาจเบิกจ่ายซึ่งตอ้งมีการลงนามร่วมกันเพ่ือสอบ

ทานรายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผูมี้อาํนาจอนมุตัิรายการที่ถกูตอ้ง  

(6) ใหบ้ริษัทย่อย และบริษทัรว่มจดัทาํงบประมาณประจาํปี โดยใหมี้การทบทวน และปรบัปรุงงบประมาณเพ่ือควบคมุแผนการดาํเนินงานอยู่

เสมอ 
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(7) ดูแลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานกาํกับดูแล ไดแ้ก่ การทาํรายการระหว่างกัน การไดม้า

และจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา รวมทัง้ดแูลใหมี้การจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงินถูกตอ้ง

ตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

 

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อย  

- ไม่มี -  

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏบิัติในการกาํกับดูแลกิจการ  

บริษัทใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งไวใ้นนโยบายกาํกับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างแทจ้ริงเพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ ทาํหนา้ที่กาํกบัดแูลและใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของ

บริษัทในการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามนโยบายกาํกับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ที่กาํกับดแูลของกรรมการ 

และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบตัิและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวงัของผูถ้ือหุน้

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ในปี 2564 บริษัทไดมี้การติดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบัติตามการกาํกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมทุกเร่ืองที่กาํหนดตามนโยบายกาํกับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทไดด้าํเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ย่างครบถว้นแลว้  

นอกจากนี ้บริษัทไดมี้การติดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดงันี ้

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทไดมี้นโยบายเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ ทัง้นี ้สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ที่ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนได้เสีย หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย นโยบายความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์ 

บริษัทได้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี ้สามารถอ่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ที่ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกับผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้

อย่างเท่าเทียมกัน ขอ้ 3 มาตรการการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ และหวัขอ้การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีใน

เร่ืองอ่ืนๆ  

(3) การต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น 

บริษัทไดมี้นโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy) ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิโดยคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี ้สามารถอ่าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ที่ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย หวัขอ้การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ และที่ https://www.wave-groups.com หวัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี”  

(4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing)  

บริษัทได้มีนโยบายการแจ้งการกระทาํผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร ้องเรียน (Whistleblower Procedures) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ในการแจง้ขอ้มลูต่างๆ หรือรอ้งเรียนการกระทาํ

ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทจุริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือขอ้สงสยัในรายงาน

ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ และจะเก็บ

รกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ที่ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัผู้

ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หัวขอ้การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ และที่ 

https://www.wave-groups.com หวัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี”  

โดยในปี 2564 บริษัทไม่มีเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบัการทจุริตหรือละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกบัดแูลกิจการ  
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา  

8.2.1 จาํนวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  

โดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ 8.1.2 การเขา้รว่มประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล  

 

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผลการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

8.3.1 จาํนวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  

โดยมีรายละเอียดในหวัขอ้ 8.1.2 การเขา้รว่มประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล   

 

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  

1) ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยผล

การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

2) ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะ

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการในปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใตห้นา้ที่และความ

รบัผิดชอบที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท รวมทัง้เสนอนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ตลอดจนพนกังานทกุระดบั 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3) หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4) นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาในเร่ืองสาํคญัตา่งๆ และรายงานผลการประชมุ 

พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดงันี ้

1. พิจารณากรรมการบริษัทที่ครบกาํหนดตามวาระตอ้งออกจากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทัจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายประเสริฐ 

ภทัรดิลก นายชยัประนิน วิสทุธิผล นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ และนายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์โดยกรรมการสองในสี่อยู่ในคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนไดเ้สีย จึงเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณา ส่วนกรรมการอีกสองท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระหนึง่ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างสมํ่าเสมอ ความระมดัระวงั รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัทและผูถ้ือหุน้ และที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ไดอ้นุมตัิใหแ้ต่งตัง้กรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง   

2. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงหลักเกณฑ์ ความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท ซึ่งขอ้เสนอดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564  

3. พิจารณาอนมุตัิการขอสตัยาบนัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกาํหนดตามวาระในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 3 ท่าน 

ไดแ้ก่  

1) นายประเสริฐ  ภทัรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการตรวจสอบ 

3) นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัเลือกตั้งใหม่นีจ้ะมีวาระ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พรอ้มกาํหนด

ค่าตอบแทนรายปีของประธานและกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอ้เสนอดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง          

รอบครอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับ

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

 

 

 

(นายชยัประนิน  วิสทุธิผล) 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี         

ดร.แคทลีน มาลีนนท ์เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ และนายกิจชาญพิชญ ์สุกังวานวิทย ์เป็นกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศใหช้ะลอตวัซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงไดเ้ฝ้าระวงัและติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด รวมถึงไดบ้ริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมในทุกมิติ 

เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไวภ้ายใตส้ถานการณด์งักล่าว ทาํใหบ้ริษัทสามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมี้การประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองที่สาํคญัสรุป

ไดด้งันี ้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพ่ือใหม้ั่นใจว่านโยบายดงักล่าวยงัคงมีความเหมาะสมกับ

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนด    

2. ติดตามความคืบหนา้ของการประเมินปัจจยัความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท 

3. รบัทราบความเสี่ยงระดบัองคก์รที่สาํคญัสาํหรบัปี 2564 และพิจารณาแนวทางในการบริหารจดัการความเสี่ยง  

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สาํคญัอย่างสมํ่าเสมอ 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดป้ระเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจาํทุกปี ซึ่งจากผลการประเมินปี 2564 พบว่า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมี้การปฏิบตัิหนา้ที่ครบถว้น ตามที่ระบไุวใ้นนโยบายการบริหารความเสี่ยง   

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่าในรอบปี 2564 กลุ่มบริษัทไดด้าํเนินการพฒันาการบริหารความเสี่ยงองคก์รให้

ครอบคลุมความเสี่ยงหลักที่สาํคัญทุกด้าน มีการติดตามความเสี่ยงที่สาํคัญของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป และไดก้าํหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมี้ประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดย

สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 

 

(ดร.แคทลนี  มาลีนนท)์ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

รวมทัง้เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการประกอบดว้ย นายชยัประนิน  วิสทุธิผล เป็นประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั และนายฟิลิป โอลิเวอร ์

เพียซ เป็นกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการไดด้าํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มบริษัทมีหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพฒันาการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มีการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ โดยครบองคป์ระชมุ เพ่ือพิจารณา

เร่ืองที่สาํคญัต่างๆ และรายงานผลการประชมุ พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยสรุปได ้ดงันี ้

1. รายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทได ้93 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ทั้งนี ้บริษัทไดร้บัคะแนนในระดับ “ดีเลิศ 

(Excellent)” เช่นเดียวกบัปี 2563 และ 2562  

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2564 (Annual General Meeting 

Checklist) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได ้100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ    

“ดีเยี่ยม สมควรเป็นตวัอย่าง (Excellent and deserve as an example)” ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัคะแนนในระดบั “ดีเยี่ยม สมควรเป็น

ตัวอย่าง (Excellent and deserve as an example)” เช่นเดียวกับปี 2563 และสูงกว่าปี 2562 ที่บริษัทได้รับคะแนนในระดับ       

“ดีเยี่ยม (Excellent)”  

บริษัทเช่ือมั่นว่า การกาํกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสาํคญัที่สนับสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการจึงมุ่งมั่นที่จะกาํกบัดแูลใหก้ลุ่มบริษัทมีการปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ส่งเสริมใหก้ลุ่ม

บริษัทมีหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทนัสมยัสอดคลอ้งกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบตัิดา้นการกาํกบั

ดแูลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 

 

(นายชยัประนิน  วิสทุธิผล) 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 
 
 
 
 
 

รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  
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9.1 การควบคุมภายใน  

9.1.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตังิาน จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ที่ อาํนาจ

การอนุมตัิ และดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน และผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิด

ประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสม     

ซึ่งระบบการควบคุมภายในดงักล่าว จะถูกประเมินโดยสาํนักตรวจสอบภายใน ซึ่งทาํหนา้ที่ตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานหลกั 

และกิจกรรมทางการเงินที่สาํคญัของบริษัทไดด้าํเนินการตามแนวทางที่กาํหนดเอาไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัท รวมทัง้มีการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือควบคุมและสอบทานระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท และมีการว่าจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก คือ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั  

การปฏิบตัิงานของสาํนกัตรวจสอบภายในนัน้ จะเร่ิมจากการวางแผนการตรวจสอบประจาํปี (Yearly Audit Plan) โดยมีการเปิดโครงการ

ตรวจสอบ ซึ่งจะแจง้ใหแ้ก่ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบ จากนัน้จะทาํการสาํรวจเบือ้งตน้ (Preliminary Survey) กาํหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit 

Program) และดาํเนินการตรวจสอบตามลาํดับ และเม่ือการตรวจสอบเสร็จสิน้ลง ทางสาํนักตรวจสอบภายในจะทาํการรายงานผล พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ หลงัจากนัน้จะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารที่สาํคญัไว้

เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอตลอดทัง้ปี โดยจะหมนุเวียนตรวจสอบ

ในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 

นอกจากนี ้เพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท 

จึงกาํหนดใหส้าํนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้

สาํนกัตรวจสอบภายในจะตอ้งผ่านการอนมุตัิ (หรือไดร้บัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.1.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2565 เม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมี

ความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตาม

ควบคุมดแูลการดาํเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการที่ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ 

หรือโดยไม่มีอาํนาจ ดงันี ้

1) ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัท ไดดู้แลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได ้โดยไดมี้การกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 

และงบประมาณใหแ้ต่ละหน่วยงานนาํไปปฏิบตัิ มีการจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยการแบ่งแยกตามหนา้ที่ มีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่

ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้ใชส้าํหรบัคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทกุคนเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางใหถ้ือปฏิบัติ และมีข้อกําหนดมิใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บับริษัท มีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้และการบริหารทั่วไปที่

รดักมุ รวมทัง้มีการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบตัิงาน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพ่ือประโยชนข์องบริษัทในระยะยาว 

2) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) ทาํหนา้ที่กาํกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องคก์รยอมรบัได ้โดยมีฝ่ายบริหารของ

บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือร่วมพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติงาน 

(Operational Risk) และการปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง (Compliance Risk) มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท มีการวิเคราะหว์่าเหตกุารณใ์ดที่จะเป็นปัจจัยใหมี้ความเสี่ยงเกิดขึน้ มีการวางแผนและกาํหนดมาตรการ

บริหารความเสี่ยง จดัใหมี้การติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบริษัท 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

81 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท แผนการบริหารและ

จัดการความเสี่ยงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ นอกจากนีบ้ริษัทไดก้าํหนดใหมี้การเผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บนเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือใหท้กุคน

ในองคก์รรบัทราบ และตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ไดด้แูลใหแ้นวทางที่ฝ่ายบริหารกาํหนดไวไ้ดร้บัการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทกุคนในบริษัท โดยการกาํหนด

อาํนาจและระดบัการอนมุตัิรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ที่ที่อาจเอือ้ใหเ้กิดการกระทาํที่ทจุริตออกจากกัน มีการกาํหนดขัน้ตอน 

และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์

รวมทัง้มีมาตรการที่จะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู 

คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหมี้การจัดการดา้นระบบสารสนเทศ เพ่ือใหเ้กิดการตัดสินใจบนพืน้ฐานที่มีขอ้มูลที่มีคุณภาพและ

เพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน ดงันัน้ การสื่อสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งจึงเป็นสิ่งจาํเป็นอย่างยิ่ง

และเป็นสิ่งที่จะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทาํเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุ

ขอ้มลูที่สาํคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาล่วงหนา้ก่อนการประชุม และใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีการจดัทาํรายงานการประชุม 

มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีแยกไวเ้ป็นหมวดหมู่ รวมทัง้การติดตามว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรอง

ทั่วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีที่ทาํใหบ้ริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  

5) ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหมี้การติดตามอย่างสมํ่าเสมอว่า ไดมี้การปฏิบตัิตามเป้าหมายที่วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงั

ดาํเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดร้บัการแก้ไขอย่าง

ทนัท่วงที โดยมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร กบัเป้าหมายที่กาํหนดไว ้และในกรณีที่ผลการดาํเนินงานที่เกิดขึน้มีความแตกตา่ง

จากเป้าหมายที่กาํหนดไว ้บริษัทไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทัง้การจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นกลไกสาํคญั

ที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน 

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษัท เพ่ือ

กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่า ในปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งอันเป็นสาระสาํคัญ เพ่ือ

เสนอแนะใหบ้ริษัทปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในแต่อย่างใด  

 

9.2 รายการระหว่างกัน  

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน    

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการทาํรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ั้งในปัจจุบันและใน

อนาคตตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกันไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ 

length) ของบริษัท รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนุมตัิรายการที่เกี่ยวโยงกันและ

รายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และมีความเห็นว่าการทาํรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและไดค้าํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของ

บริษัทเป็นสาํคญั  

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ที่ 39 ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูของบริษัทยอ้นหลงัเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบขอ้มลู 3 ปี ไดจ้าก

เว็บไซตข์องบริษัท โดยสรุปรายการที่มีนยัสาํคญัได ้ดงันี ้ 
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1) รายได้จากการให้บริการ  

บริษัท ความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน สาํหรับปีสิน้สุด  

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
รายไดอ่ื้น จาํนวนเงินรวม 1.35 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัท กบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์มิลเลียน

แนร ์โดยบริษัท มาลีนนท ์

ทาวเวอร ์จาํกดั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์   

มิลเลียนแนร์ โดยบริษัท 

มาลีนนท ์ทาวเวอร ์จาํกัด มี

ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้น ใ ห ญ่ ก ลุ่ ม

เดียวกบับริษัท 

รายไดจ้ากส่วนลดค่าเช่า

แ ล ะ บ ริ ก า ร พื้ น ที่

สาํนกังาน  

จาํนวนเงิน 1.35       

ลา้นบาท 

โปรดดูรายละเอียดใน   

ขอ้ 2 

 

2) การซือ้สินค้าและบริการ  

บริษัท ความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน สาํหรับปีสิน้สุด  

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จาํนวนเงินรวม 1.26 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัท กบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์มิลเลียน

แนร ์โดยบริษัท มาลีนนท ์

ทาวเวอร ์จาํกดั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์   

มิลเลียนแนร์ โดยบริษัท 

มาลีนนท ์ทาวเวอร ์จาํกัด มี

ก ลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้น ใ ห ญ่ ก ลุ่ ม

เดียวกบับริษัท 

ค่าเช่าและบริการพืน้ที่

ส ํานักงาน ค่านํ้า ค่าไฟ 

และอ่ืนๆ 

จาํนวนเงิน 1.26      

ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษัท ได้

พิจารณาอนุมัติรายการ

โดยผ่านการสอบทาน

แ ล ะ เ ห็ น ช อ บ จ า ก

คณะกรรมการตรวจสอบ

แ ล้ ว ว่ า  ก า ร เ ข้ า ทํ า

รายการดงักล่าวมีเหตุผล

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ

สมเหตุสมผล เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิท ธิภาพ มีความ

คล่องตวั สาํหรบัอตัราค่า

เช่านั้นใกลเ้คียงกับราคา

ต ล า ด ข อ ง อ า ค า ร

สํา นั ก ง า น อ่ื น ใ น พื้นที่

เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ เ ม่ื อ

เปรียบเทียบกับอัตราค่า

เ ช่ า ต า มรา ค า ตลาดที่

กองทุนรวมฯ เสนอใหก้ับ

ผู้เ ช่ารายอ่ืนในอาคาร

เดียวกันแลว้ จะเห็นไดว้่า

เป็นอัตรา ที่ดีกว่าที่ผู ้ให้

เช่าเสนอให้แก่ผู้เช่าราย

อ่ืนๆ ดว้ย 
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เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ        

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด   

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด     

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่สําคญัและหมายเหตุ     

เรือ่งอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบ    

ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ        

จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ       

ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์         

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

  

10. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 เรื่องฐานะทางการเงิน โดยกลุ่มกิจการมีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่าง

ต่อเน่ืองและแผนธุรกจิของกลุ่มกจิการขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ในแผนรวมถงึความสามารถของกลุ่มกจิการในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึเรื่องอตัราส่วนของส่วนของเจ้าของต่อทุนชําระแล้วของ

กลุ่มกจิการ ซึ่งเป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมค่ีาน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชําระแล้ว และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยตอ้งใชม้าตรการดําเนินการเพื่อเตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครื่องหมาย C (Caution) บนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

 

ทัง้น้ีความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ     

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ   

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น   

แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี  

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.10 และ ขอ้ 22 สาํหรบั 

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ค่าความนิยม กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) จากการลงทุนในส่วนงาน

ธุรกิจสถาบันสอนภาษาเป็นจํานวน 726 ล้านบาท และรับรู ้

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจํานวน 546 ล้านบาท ราคา

ตามบญัชสีุทธมิจํีานวน 180 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.52 

ของสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม 

 

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

นิยมทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิเป็นประจําทุกปี โดยไม่คํานึงว่าจะมี

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรพัย์ 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื

ดว้ยวธิมีูลค่าจากการใชส้ําหรบัส่วนงานธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 

จากการทบทวนการด้อยค่าดงักล่าว กลุ่มกิจการได้บนัทกึการ

ดอ้ยค่าเพิม่เตมิเป็นจํานวน 209 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ

กระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และ

ตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณ นอกจากน้ีข้าพเจ้า

เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดกบังบประมาณทางการ

เงนิซึง่ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัขา้พเจา้พบว่า

ข้อมูลสอดคล้องกัน และคณะกรรมการบริษัทได้สอบทาน 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคํานวณมลูค่าจากการใชแ้ล้ว 

 

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปีปัจจุบัน  

(พ.ศ. 2564) กบัขอ้มูลในประมาณการกระแสเงนิสดที่จดัทํา

ในปีก่อน (พ.ศ. 2563) เพื่อพิจารณาว่าการจดัทําประมาณ

การในอดีตได้จัดทําขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งสมเหตุสมผล 

ขา้พเจา้พบว่าผลการดําเนินงานจรงิของปีปัจจุบนัสมเหตุสมผล 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม  เ น่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 

มีสาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่า 

จากการใช้ นัน้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมิน 

ผลประกอบการของ CGU นัน้ๆ และการประมาณอตัราคดิลด 

ทีใ่ชใ้นการจดัทําประมาณการกระแสเงนิสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

ข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมี

สาระสําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

• อตัราการเติบโตซึ่งผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ

กระแสเงนิสด โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบอตัราการเติบโต

ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม

ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและ 

• อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ 

ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 

กลุ่มกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในตลาด สําหรบั

ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
 

ข้าพเจ้าได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในด้านการประเมนิราคา เพื่อ

ประเมนิความสมเหตุสมผลของอตัราคดิลดทีใ่ชค้ํานวนมลูค่า

ปัจจุบันของกระแสเงนิสดในอนาคต รวมถึงทดสอบความ

ถูกตอ้งของการคาํนวณ 
 

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการคํานวณ

มลูค่าจากการใช ้และมลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการขาย 

มคีวามสมเหตุสมผล ภายใตส้ถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 

  

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ 

บริษทัย่อย 
 

 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 39.4 สําหรบังบการเงนิ

ของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

แก่บรษิทัย่อย 
 

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นจํานวน 1,195 ล้านบาท  

ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัในการลงทุนในส่วนงานธุรกจิสถาบนัสอน

ภาษาและส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร และบริษัทรับรู้ค่าเผื่ อ 

ผลขาดทุน จํานวน 1,015 ล้านบาท ราคาตามบัญชีสุทธิจาก 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจํานวน 180 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 32 ของ

สนิทรพัยร์วมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการชําระคนืเงนิกู้ของบรษิทัย่อย

ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ 

ส่วนงานธุรกจิสถาบนัสอนภาษา และกระแสเงนิสดจากการขาย

ของส่วนงานภัตตาคาร และสรุปว่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ดังกล่าว จะสามารถเรียกชําระคืนได้เพียงบางส่วน ดังนั ้น  

บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2564 

สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืส่วนงานธุรกจิสถาบนัสอนภาษา และส่วนงาน

ธุรกจิภตัตาคาร จํานวน 254 ลา้นบาท และ 162 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 

 

 

 

เน่ืองจากผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการชาํระคนืเงนิกู้

ของบริษัทย่อยในส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา โดย

พจิารณาจากประมาณการกระแสเงนิสดของ ขา้พเจา้ทดสอบ

ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าว ตามวธิดีงัต่อไปน้ี 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ

ทางการเงนิซึ่งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

ขา้พเจา้พบว่าขอ้มลูสอดคลอ้งกนั  

• เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) 

กบัขอ้มูลในประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ดัทําในปีก่อน 

(พ.ศ. 2563) เพื่อพจิารณาว่าการจดัทําประมาณการในอดตี

ไดจ้ดัทําขึน้จากขอ้สมมตฐิานซึง่สมเหตุสมผลหรอืไม่  

• ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และ  

อตัราคดิลด โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทียบอตัราการเติบโต

ดงักล่าวกบัข้อมูลในอดตี สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้ม

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาอัตรา 

คดิลดจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทเปรยีบเทียบกับ

ขอ้มลูในตลาดสาํหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู

ดังกล่าว เน่ืองจากมูลค่านัน้มีสาระสําคัญต่องบการเงิน และ 

ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมนิค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

ดงักล่าวต้องใช้ดุลยพนิิจที่สําคญัของผู้บริหารในการพิจารณา 

ข้อสมมติฐานดงักล่าวประกอบด้วยอตัราการเตบิโต และอตัรา

คดิลด เป็นตน้ 

สําหรบัเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยในส่วนงานธุรกิจภตัตาคาร

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อมูลกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั

จากการขายกบัราคาทีต่กลงซือ้ขาย 

 

ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัง้ค่า 

เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสําหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยมคีวาม

เหมาะสมตามหลกัฐานทีม่อียู่ 
  

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะได้รบัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเหน็ของข้าพเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่    

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ข้อมูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบ   

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร   

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ 

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ       

และบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ  

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง      

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ   

อันเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั      

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจ    

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงนิ  

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมูล 

การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัช ี

ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า       

มคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยใหข้้อสงัเกตถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้า 

จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ 

อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย  

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูล           

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม 

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 

ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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88 รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มนัียสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นัียสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม  

และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก 

ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ 

ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 6,354,998 14,085,878 31,226 157,131

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 12.2 5,000,000 67,002,925 5,000,000 67,002,925

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 13 11,643,307 27,092,321 4,988,183 9,381,329

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 39.4 - - 180,000,000 591,266,035

สนิคา้คงเหลอื 14 434,689 10,598,140 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 15 10,469,677 23,829,416 1,855,657 4,398,370

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 16 196,524,837 295,727,250 48,499,153 132,444,870

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 230,427,508 438,335,930 240,374,219 804,650,660

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 20,250,000 20,500,000 20,000,000 20,000,000

เงนิมดัจาํจากการซื�อเงนิลงทนุ 17 - - - -

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 18.1 - - - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 18.2 308,531,732 283,275,601 285,000,000 285,000,000

ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 19 25,917,184 71,474,483 62,627 3,744,301

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 20 66,554,885 160,266,254 7,645,855 13,819,534

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21 21,369,344 155,219,501 - -

ค่าความนิยม 22 180,000,000 698,143,184 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 970,697 33,826,455 970,697 33,826,455

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 24 23,204,988 67,929,906 1,354,036 1,303,653

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 646,798,830 1,490,635,384 315,033,215 357,693,943

รวมสินทรพัย ์ 877,226,338 1,928,971,314 555,407,434 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 25 69,262,421 63,512,737 39,968,743 22,256,701

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 27 37,907,547 96,162,873 - -

รายไดร้บัล่วงหน้า 98,118,045 149,813,364 1,399 1,399

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 27,286,122 45,834,314 13,398,032 7,602,486

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 25.1 17,500,000 64,500,000 17,500,000 62,500,000

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 39.5 - - 10,000,000 14,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเชา่

   ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 26 41,487,964 114,678,390 6,130,445 5,874,172

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25.2 125,346,088 203,810,249 124,291,790 98,595,506

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 20,672 7,854 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น                       20,097,475 25,380,106 1,277,370 965,778

หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 16.1 208,282,028 - - -

รวมหนี�สินหมุนเวียน                  645,308,362 763,699,887 212,567,779 211,796,042

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 26 26,644,902 54,886,699 928,733 7,136,378

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25.2 59,422,776 241,812,630 59,422,776 188,216,968

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 15,580,611        15,829,277      13,711,459 11,489,412

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 - 24,355,359 - -

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น                       - 9,241,049 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน                  101,648,289 346,125,014 74,062,968 206,842,758

รวมหนี�สิน 746,956,651 1,109,824,901 286,630,747 418,638,800

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                29

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,415,000,000 หุน้ 

(พ.ศ. 2563 : 1,520,842,672 หุน้)  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,415,000,000 1,520,842,672 1,415,000,000 1,520,842,672

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(พ.ศ. 2563 : 785,261,701 หุน้)  

มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 785,261,701 785,261,701 785,261,701 785,261,701

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 353,617,102 353,617,102 353,617,102 353,617,102

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

(ขาดทุน)กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,045,072,865) (351,227,734) (916,897,834) (441,968,718)

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (10,331,969) (15,300,374) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 130,269,687 819,146,413 268,776,687 743,705,803

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 130,269,687 819,146,413 268,776,687 743,705,803

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 877,226,338 1,928,971,314 555,407,434 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 286,037,237 454,976,507 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (214,286,349) (291,265,640) - -

กาํไรขั �นต้น 71,750,888 163,710,867 - -

รายไดอ้ื�น 32 46,502,679 7,836,840 20,156,349 42,140,804

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (28,926,442) (39,696,864) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (102,711,126) (147,353,052) (137,979,618) (57,479,286)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�นของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (420,598,577) (308,841,680)

(ขาดทุน)กาํไรอื�น 33 (644,417,663) (99,275,287) 114,155,091 146,161,974

ตน้ทุนทางการเงนิ 34 (22,958,240) (26,459,721) (17,806,603) (21,743,975)

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่ม 25,256,131 (1,724,399) - -

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (655,503,773) (142,961,616) (442,073,358) (199,762,163)

(คา่ใชจ้า่ย)ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 36 (32,878,126) 25,184,362 (32,855,758) 25,202,143

ขาดทุนสาํหรบัปีจากการ

   ดาํเนินงานต่อเนื�อง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (688,381,899) (117,777,254) (474,929,116) (174,560,020)

ขาดทุนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ, (4,382,669) (108,979,895) - -

สุทธจิากภาษเีงนิได้

ขาดทุนสาํหรบัปี (692,764,568) (226,757,149) (474,929,116) (174,560,020)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั :

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 28 (1,080,563) - - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - - - -

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (689,462,462) (117,777,254) (474,929,116) (174,560,020)

- จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ

กําไรจากการดําเนินงานที�ยกเลกิ - 27,882,122 - -

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปีจากการดําเนินงานที�ยกเลกิ (4,382,669) (81,097,773) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (693,845,131) (198,875,027) (474,929,116) (174,560,020)

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

     - จากการดําเนินงานต่อเนื�อง (688,381,899) (117,777,254) (474,929,116) (174,560,020)

     - จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ (4,382,669) (83,311,607) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (692,764,568) (201,088,861) (474,929,116) (174,560,020)

ส่วนของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม - (25,668,288) - -

(692,764,568) (226,757,149) (474,929,116) (174,560,020)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง (689,462,462) (117,777,254) (474,929,116) (174,560,020)

- จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ (4,382,669) (55,821,503) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (693,845,131) (173,598,757) (474,929,116) (174,560,020)

ส่วนของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม - (25,276,270) - -

(693,845,131) (198,875,027) (474,929,116) (174,560,020)

ขาดทุนต่อหุ้น 37

ขาดทนุต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานและปรบัลด

- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง (0.877) (0.222) (0.605) (0.329)

- จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ (0.006) (0.157) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนแบ่งกาํไร 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. 2563 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 29 317,311,701 (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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (351,227,734) - (14,237,135) (1,063,239) 819,146,413 - 819,146,413

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (693,845,131) - - - (693,845,131) - (693,845,131)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - - 4,968,405 - 4,968,405 - 4,968,405

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (1,045,072,865) - (9,268,730) (1,063,239) 130,269,687 - 130,269,687

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (267,408,698) 696,139,200

การเพิ�มหุน้สามญั 29 317,311,701 (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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (441,968,718) 743,705,803

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (474,929,116) (474,929,116)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (916,897,834) 268,776,687

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง (655,503,773) (142,961,616) (442,073,358) (199,762,163)

- จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ 16 (28,738,028) (109,977,825) - -

 ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (684,241,801) (252,939,441) (442,073,358) (199,762,163)

รายการปรบัปรุง :

คา่เสื�อมราคา 19 30,158,108 41,967,290 91,471 1,015,420

คา่เสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 20 111,045,349 175,741,801 6,053,495 5,790,727

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21 10,947,793 13,406,958 - -

ดอกเบี�ยรบั (2,161,644) (3,497,871) (3,730,955) (4,219,751)

เงนิปันผลรบั 32 (2,640,869) (419,026) (2,640,869) (29,234,071)

ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 12.2 - 175,888 - 175,888

กําไรจากการยกหนี� 39.5 - - (4,000,000) -

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ 9,571,710 (22,487) 9,571,710 (22,487)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น - 14,376,985 420,598,577 308,841,680

กลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยั (83,257) (322,681) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย 407,534 1,279,586 - -

คา่เผื�อการดอ้ยคา่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จา่ย - 577,484 - -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (42,158,136) - (20,000,000)

กําไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18.1 - (5,642,576) - -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 16.3 (15,267,365) (915,329) (123,726,803) (126,315,375)

กําไรจากการปรบัเปลี�ยนสญัญาเชา่ (5,874) - (5,874) -

การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 - - 51,400,000 -

(กําไร)ขาดทุนจากการจดัประเภทเงนิลงทุนบรษิทัรว่ม

   เป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย 16.4 (5,197,944) 35,049,918 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิจา่ยล่วงหน้าเพื�อการลงทุน 17 - - 51,310,000 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม 22 518,143,184 100,000,000 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 116,702,767 - - -

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 24,131 (1,341,438) 449,918 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคาร และอุปกรณ์ 19 2,792,853 7,194,324 100 -

(กําไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (221,897) 8,728,588 - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (5,237) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21 2,188,409 674,435 - -

คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 28 3,942,210 6,452,382 2,222,047 2,047,643

ตน้ทุนทางการเงนิ 31,199,943 40,378,204 17,806,603 21,743,975

สว่นแบง่กําไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 18.2 (25,256,131) (27,599,100) - -

102,047,209 111,140,521 (16,673,938) (39,938,514)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 12,321,827 138,438,975 (432,781) 4,066,214

- สนิคา้คงเหลอื 4,465,844 6,743,972 - -

- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์และรายการระหวา่งผลติ - (22,895,600) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 1,283,654 24,540,865 215,611 (730,607)

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

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 10,332,887 (5,868,027) (50,383) (224,567)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 20,324,132 (18,376,323) - (4,879)

- รายไดร้บัล่วงหน้า (50,991,023) 106,540,942 - -

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 4,648,796 32,799,436 6,212,589 (903,563)

- หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (2,509,937) (11,221,411) 311,592 (6,064,715)

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (193,997) (6,517,849) - -

- หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น (1,303,815) (3,553,537) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (1,371,632) 221,631,443 6,256,628 (23,862,117)

จา่ยดอกเบี�ย (29,156,137) (96,342,723) (18,223,646) (20,647,001)

รบั(จา่ย)ภาษเีงนิได้ 7,082,523 (7,148,364) 2,327,102 612,033

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (23,445,246) 118,140,356 (9,639,916) (43,897,085)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรบั 2,170,607 3,656,491 4,924,340 2,729,906

เงนิปันผลรบั 2,640,869 23,319,526 2,640,869 23,319,526

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 2,431,215 75,222 2,431,215 75,222

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (52,735) - (52,735)

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

แก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 39.4 - 600,000 700,000 2,900,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

แก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 39.4 - - (6,400,000) (71,200,000)

เงนิสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- สุทธจิากเงนิสดที�จา่ยไป - (283,809,919) - 50,000,000

เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (86,459) - -

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

เงนิสดจา่ยจากเงนิมดัจาํการซื�อเงนิลงทุน 17 - - (51,310,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 207,672,520 207,984,863 207,672,520 207,542,460

เงนิสดจา่ยเพื�อการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 - - (51,400,000) -

เงนิสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 4,542,056 4,646,638 3,140,185 -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (3,871,671) (44,673,558) - (2,233)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 74,800 - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,236,094) (3,585,808) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 213,349,502 (376,850,939) 112,399,129 (69,687,854)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 38 - 2,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 38 - (50,000,000) - (50,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38 - (42,500,000) - (44,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 38 5,000,000 49,500,000 5,000,000 22,500,000

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 38 (2,000,000) (45,000,000) - (20,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - (9,514,365) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25.2 (207,598,715) (45,919,973) (103,097,908) (19,019,066)

จา่ยคนืหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (117,284,495) (164,608,167) (5,825,314) (5,533,030)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 29 - 222,126,623 - 222,126,623

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย - (7,900,351) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (321,883,210) (91,816,233) (103,923,222) 105,574,527

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (29,931,745) (239,386,295) (17,837,947) (47,948,926)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี

จากการดาํเนินงานที�ตอ่เนื�อง 12,810,504 70,062,868 157,131 53,959,088

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 1,275,374 200,364,187 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 24,409,541 (17,477,572) 17,712,042 (5,853,031)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ  - 522,690 - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ ณ วนัสิ�นปี 16.1 (2,208,676) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 6,354,998 14,085,878 31,226 157,131

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสดที�มสีาระสาํคญั มดีงันี�

การซื�ออุปกรณ์โดยที�มไิดช้าํระเงนิ - 32,736,513 - -

การซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยที�มไิดช้าํระเงนิ - 6,460,946 - -

จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - 65,000,000 - 65,000,000

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

การหกักลบหนี�สนิทรพัยท์างการเงนิกบัเงนิกูย้มืระยะสั �น

   จากบุคคลภายนอก (50,000,000) - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

เลขที ่3199 ชัน้ 15 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอืดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการลงทุน การ

ใหบ้รกิารสอนภาษาองักฤษ การใหบ้รกิารและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

2 ฐานะทางการเงิน และเหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

2.1 ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในงบการเงนิรวมกลุ่มกจิการมหีน้ีสิน้หมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 

จํานวน 415 ล้านบาท และมผีลการดําเนินงานขาดทุนอย่างตอ่เน่ืองจากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิ

ข้อสงสยัเกี่ยวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกจิการและบรษิัท ทัง้น้ีผู้บรหิารได้จดัทําประมาณ

การเงนิสดสําหรบัส่วนงานสอนภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่าสามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผน

ในการขายแฟรนไชส์เพิม่ขึ้นและเน้นการเปิดคอร์สสอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

และยงัลดต้นทุนในการบรกิารและการบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดอย่างต่อเน่ือง และนอกจากน้ีกลุ่ม

กิจการกําลงัดําเนินการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นการดําเนินกิจการอย่างเพยีงพอ ซึ่งการที่กลุ่มกิจการจะสามารถ

ดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและรบัผดิชอบในภาระหน้ีสนิของบรษิทัในปัจจุบนัและอนาคตโดยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 

12 เดอืนนับจากวนัทีใ่นงบการเงนิรวมถงึช่วงระยะเวลาหลงัจากนัน้นัน้ขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ในการจดัหาแหล่งเงนิทุน

ดงักล่าว อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชื่อมัน่ว่าจะประสบความสาํเรจ็ตามแผนธุรกจิดงักล่าว ดงันัน้งบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จงึจดัทําขึน้ตามเกณฑก์ารดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่ง

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของสถาบนัสอนภาษาและภตัตาคาร ดงัน้ี 

 

สถาบนัสอนภาษา 

ในเดอืนมกราคม และช่วงวนัที ่16 เมษายน ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศใหปิ้ดสถาบนัสอนหนังสอื 

ทัว่ประเทศไทย เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหเ้งนิสดรบัจากการขายหลกัสตูรเมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลง

รอ้ยละ 37 หรอืประมาณ 149 ล้านบาท สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เน่ืองจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกจิ

ตกตํ่าในประเทศไทยและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทัง้น้ีผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการ

ของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 
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2 ฐานะทางการเงิน และเหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน (ต่อ) 

 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (ต่อ) 

 

ภตัตาคาร 

ในเดอืน มกราคม และ กรกฎาคม ถงึ กนัยายน พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศจํากดัช่วงเวลาการเปิดปิดของรา้นอาหาร 

และปิดหา้งสรรพสนิคา้ซึง่รวมถงึรา้นอาหารในหา้งใหเ้ปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลบัไปบรโิภคทีอ่ื่น ส่งผลให้

รายไดจ้ากส่วนงานภตัตาคารเมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงรอ้ยละ 54 หรอืประมาณ 132 ล้านบาท สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทัง้น้ีผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไป

อกี 2-3 ไตรมาส 

 

3 อตัราส่วนของส่วนของเจ้าของต่อทุนชาํระแล้ว 

 

กลุ่มกจิการมสี่วนของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ 17 ของทุนชําระแล้วตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมค่ีาน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นเหตใุหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยใชม้าตรการดําเนินการเพื่อเตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครื่องหมาย C (Caution) ไวท้ีห่ลกัทรพัย์จดทะเบยีนของบรษิทั ทัง้น้ี

เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อบังคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดําเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมี

เหตุการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและการดําเนินธุรกจิ พ.ศ. 2561 อน่ึง บรษิทัจะดําเนินการจดัประชุมเพื่อใหข้อ้มลู

และชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีต่ลาดหลกัทรพัย์ได้

ดําเนินมาตรการกบับรษิทั 

 

4 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ 

ยกเวน้ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิบางรายการ 

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชทีี่สําคญั

และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผย

เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี

นัยสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กีย่วข้องและมีผลกระทบทีมี่นัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตั ิ

ในเรื่องต่อไปน้ี 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑ์การวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงนิ รวมทัง้

ได้อธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจของกิจการ 

ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่  

ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยันําเข้าและกระบวนการที่สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามา

รวมกนัมสี่วนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดย

ใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความ

เสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้

กําหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความ

ไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง 

นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมี

สาระสาํคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิและอธบิายถงึการ

นําความมสีาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานฉบบัปรบัปรุงใหม่ขา้งต้นน้ีไม่มผีลกระทบทีม่นัียสําคญัต่อ 

กลุ่มกจิการ 
 

จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเช่า เกีย่วกบัการผ่อนปรนในทาง

ปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่าการลดค่า

เช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าถึง

วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานดงักล่าวเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 6.12 
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุทีมี่ผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้
 

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั

รายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด 

หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบีย้อ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ช้

ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอื

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัที ทัง้น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลีย่นเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริูป

อตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ

ความไม่มปีระสทิธผิล 
 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา 2019  
 

กลุ่มกจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกนําแนวปฏิบตัิ

ดงักล่าวทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 

มาถอืปฏบิตัสิําหรบัการให้ความช่วยเหลอืลูกหน้ีดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2566 แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการจดัลําดบัชัน้ลูกหน้ีสาํหรบัการ

คํานวณ ECLกรณีที่มกีารปรบัปรุงโครงสร้างหน้ี การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (EIR) สําหรบัหน้ีที่มกีารปรบั

โครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการคาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้  
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานฉบบัปรบัปรุงใหม่ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสําคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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6 นโยบายการบญัชี 

 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บริษทัย่อย 

 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือ 

มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื่อ 

ให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

 

ข) บริษทัร่วม  

 

บรษิัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมีการควบคุมร่วม  

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

 

ค) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที่ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของ

การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 

ที่เกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื่อชําระภาระ

ผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

ง) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือครองกิจการ 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง

สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป

จะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ถ้าสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัหรอืยงัคงม ี

การควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอื

ขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธิพลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 

ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ 

เงนิลงทุนจะกลายเป็นมลูค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่

เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 

ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้

รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการดําเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิ

ของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิ

รายการ  
 

รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไร

หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้

นําเสนองบการเงนิดงัน้ี 
 

- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึ่งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

6.4 ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจํานวนเงนิที่ลูกค้าจะต้องชําระซึ่งเกิดจากการขายสนิค้าและ/หรอืให้บรกิารตามปกติของธุรกจิ ซึ่ง

ลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหน้ีการค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ ใน

กรณีทีเ่ป็นรายการทีม่อีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นัียสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบ

แทน และจะวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา  
 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.6(ฉ) 

 

6.5 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงด้วยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า มูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจาก

ราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกิจ หกัดว้ยค่าใช้จ่ายทีจํ่าเป็นเพื่อให้สนิค้านัน้สําเร็จรูป รวมถงึค่าใชจ่้ายใน

การขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชค่ีาเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื่อมคุณภาพเท่าทีจํ่าเป็น 
 

ราคาทุนของหนังสอืและวตัถุดบิ - อาหารคํานวณโดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา

ประกอบด้วยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิ

ในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 

 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบริหาร

สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 

ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทนุทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  

 

ข) การรบัรู้รายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัทีท่ํารายการค้า ซึ่งเป็น

วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงินออก 

เมื่อสทิธิในการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมูลค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นัน้ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL  

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า

เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

ง) ตราสารหน้ี 
 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ี

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 

• ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วย

เงนิตน้และดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ

จะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 

และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยทีค่าํนวณตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอื

ขาดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดงใน

รายการกําไร/(ขาดทุน)อื่น  รายไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการ 

วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 

 

จ) ตราสารทุน 
 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนเมื่อมกีารตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้น้ี เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร/ขาดทุนอืน่ 

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

ฉ) การด้อยค่า 

 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ตามประมาณการ

ผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุม่กจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้ 

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญานัน้เป็นงานทีส่่งมอบ

แต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึง่มลีกัษณะความเสีย่งใกลเ้คยีงกบัลูกหน้ีสาํหรบัสญัญาประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิารจงึไดใ้ชอ้ตัราผล

ขาดทุนดา้นเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย อตัราขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

พจิารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระในอดตี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยั

ในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหน้ี 

 

ทัง้น้ี กลุ่มกจิการเลือกนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชีพ

บญัชมีาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 

มาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) สําหรบัลูกหน้ีการค้า 

แต่กลุ่มกิจการเลือกใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีมาประกอบกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิาร ในการประมาณการ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ การดอ้ยค่าทีร่บัรูต้ามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 

 

สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุน 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตัง้แต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการ 

ผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต 

มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่ร ับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและ 

กระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

ฉ) การด้อยค่า (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 

 

• จํานวนเงนิทีต่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

• มลูค่าเงนิตามเวลา 

• ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทกึในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ  

 

6.7 (กลุ่ม) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก 

 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจําหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขายเมื่อมูลค่าตาม

บญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก สนิทรพัย์ไม่

หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัย์ที่จะจําหน่าย) นัน้จะวดัมูลค่าด้วยจํานวนที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรบัการปรบัลดมูลค่าของสินทรพัย์(หรอืกลุ่มสินทรพัย์ที่จะจําหน่าย)

เพื่อให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของ

สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมทีเ่คยรบัรู ้ 

 

กลุ่มกจิการจะไม่คดิค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจําหน่าย)ทีถ่อืไว้เพื่อ

ขาย 

 

การดําเนินงานทีย่กเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกลุ่มกิจการที่ยกเลิกที่ไดถู้กจําหน่ายออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้

เป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่าํคญัหรอืพื้นทีท่างภูมศิาสตร์แยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสายงานธุรกจิทีส่ําคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมาโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขายต่อ 

โดยกลุ่มกจิการจะนําเสนอผลประกอบการของการดําเนินงานทีย่กเลกิในงบกําไรขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.8 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 
 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าสะสม ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อตน้ทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 

กลุม่กจิการจะรบัรูค่้าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณ

การไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนักงาน 3, 5, และ 6 ปี 

คอมพวิเตอร ์ 3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบ

รอบระยะเวลารายงาน 
 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายส่วนปรบัปรุง อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิ

ทีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สุทธ ิ

 

6.9 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดร้บัมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น เครื่องหมายการคา้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน 
 

สนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม 
 

สนิทรพัย์ที่มอีายุการใหป้ระโยชน์จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้อง

สนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

6.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยที่ซื้อมาจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและการ

ดําเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถนํามาใชง้านไดต้ามประสงค์ และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณ

การใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 และ 10 ปี   
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.9 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

6.9.2 สญัญาท่ีทาํกบัลูกค้าและความสมัพนัธก์บัลูกค้าท่ีเก่ียวข้อง 
 

สัญญาที่ทํากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัรวมธุรกิจ สญัญาที่ทํากบัลูกค้าและความสมัพนัธ์กบัลูกค้าทีเ่กี่ยวขอ้งมอีายุการให้ประโยชน์ทีท่ราบได้แน่นอน

และวดัมูลค่าที่ราคาทุนหกัค่าตัดจําหน่ายสะสม การตดัจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้

ประโยชน์ของความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 

6.9.3 เคร่ืองหมายการค้า 
 

เครื่องหมายการค้าที่ได้มาจากการรวมกิจการ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เครื่องหมายการค้ามอีายุ 

การใหป้ระโยชน์ทีท่ราบไดแ้น่นอนและแสดงราคาดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม วธิตีดัจําหน่ายจะใชว้ธิเีสน้ตรง 

เพื่อปันส่วนตน้ทุนของเครื่องหมายการคา้ตามอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน 30 ปี 

 

6.9.4 ลิขสิทธ์ิ 
 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละใบอนุญาต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายโดยใชว้ธิีเสน้ตรงตลอดอายุการให้

ประโยชน์ 9.4 ปี ถงึ 15 ปี 

 

6.10 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้

ว่าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดหรอื

กลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าว

ขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะตอ้งเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดที่กลุ่ม

กจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืส่วนงานดําเนินงาน 

 

6.11 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทีม่อีายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื่อมี

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการ

ดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้

เมื่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื หมายถงึ จํานวนทีสู่งกว่า

ระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 

เมือ่มเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
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6.12 สญัญาเช่า  
 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่ 

กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลา

การเช่า 
 

กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่

เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สาํหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญา

ทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

โดยกลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่า

เท่านัน้  
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของ

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคาํนวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้ 

กลุม่กจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัย์ทีม่ ี

มลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

กลุ่มกิจการมสีญัญาเช่าซึ่งกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าจนกระทัง่ดชันีหรอือตัรานัน้มผีลต่อการจ่ายชาํระ กลุ่มกจิการปรบัปรุงหน้ีสนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัย์สทิธิ

การใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมื่อการจ่ายชาํระค่าเช่าดงักล่าวเปลีย่นแปลงไป  
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าคอือุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
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6.12 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

กลุ่มกิจการนําการผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มาถือปฏิบัติ

ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเขา้เงื่อนไข

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ( lease modification) หรือไม่ แต่จะรับรู้การลดค่าเช่าดังกล่าวเสมือนหน่ึงว่าการ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า โดยกลุ่มกิจการจะสามารถถือปฏิบตัิตามการผ่อนปรนดงักล่าว

เฉพาะในกรณีที่กลุ่มกิจการได้รบัการลด หรือยกเว้นค่าเช่าอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 และเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

ก) การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าทําให้ค่าตอบแทนของสญัญาเช่า(หลงัปรบัปรุง)มจํีานวนเกือบเท่า

เดมิหรอืน้อยกว่าค่าตอบแทนของสญัญาเช่าก่อนการเปลีย่นแปลง 

ข) การลดค่าเช่า เป็นการลดค่าเช่าซึง่ครบกําหนดในหรอืก่อนวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 

ค) ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงทีส่าํคญัในเงื่อนไขและขอ้กําหนดอื่นของสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะนําการผ่อนปรนในทางปฏบิตัิดงักล่าวมาถอืปฏิบตัิกบัสญัญาเช่าที่เขา้เงื่อนไขข้างต้นทุกสญัญา 

โดยกลุ่มกิจการรบัรู้การปรบัลดค่าเช่าจํานวน 35.38 ล้านบาท ในรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น คู่กบัการปรบัปรุงหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า ทัง้น้ีไมม่ผีลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเน่ืองจาก

สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่ปฏิบตัิตาม TFRS 16 เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าสําหรบั

สญัญาเช่าทุกสญัญาทีไ่ดร้บัการลดค่าเช่า แต่เลอืกทีจ่ะนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ

จาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่รบกําหนด ตาม

สดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการลดค่าเช่าและกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัย์สทิธกิารใชท้ี่รบัรู ้

ตามสดัส่วนของค่าเช่าทีล่ดลง จํานวน 45.28 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่รบัรู ้ตามสดัส่วนของค่า

เช่าที่ลดลง 3.79 ล้านบาท โดยรบัรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นจํานวน 5.67 ล้านบาท เป็นรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น แทนการ

ปรบัปรุงมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ 

 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที่

จ่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่าปัจจุบันของลูกหน้ีจะทยอยรบัรู้เป็น

รายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึง่สะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมูลค่า

ลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด

ช่วงเวลาการใหเ้ช่า กลุ่มกจิการต้องรวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าดําเนินงานในมลูค่า

ตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกันกับ

รายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
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6.13 หน้ีสนิทางการเงนิ 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  

โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะ 

จดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเอง

ดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

 

• หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื่องมอื 

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีกเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมูลค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ

ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  

 

ค) การตดัรายการและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลิกไป 

หรอืสิน้สุดลงแลว้ 

 

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หน้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่าตามบญัช ี

ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  

 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มลูค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective 

interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

115  

 

6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.14 ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะ

รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการที่

รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ 

ในกรณีทีก่ารนํากฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษทีีเ่หมาะสมจาก

จํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่

แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชัว่คราวที่เกิดจาก

เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

จะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้น

รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งได้ใช้

ประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที่จะ

นําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติาม

กฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์

และหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึ่ง

ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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6.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลา

บญัช ีเช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน วนัลาประจําปี วนัลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบนั โดยรบัรู้ตาม

ช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิด้วยจํานวน 

ทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

(ข) โครงการสมทบเงิน 

 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามสญัญา กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระเพิ่มเติม 

เมื่อไดจ่้ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึกําหนดชาํระ 

 

(ค) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึน้อยู่กบั

ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้

ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของ

พนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและ

รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

(ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 

และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกํีาหนดชําระเกินกว่า 12 เดอืน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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6.16 ประมาณการหน้ีสนิ 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดตีซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และ

ประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 

 

6.17 ทุนเรอืนหุน้ 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัใน

ส่วนของเจา้ของ 

 

6.18 การรบัรูร้ายได ้

 

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการ

ขายสนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมลูค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีจ่ะ

ไดร้บัชาํระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

 

สาํหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยก

เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิทีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละ

ภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรู้

รายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 

 

ก) การขายสินค้า 

 

ภตัตาคาร 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิภตัตาคาร รายไดจ้ากการขายสนิคา้จะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิการขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ การชําระเงนิ

ของการทําธุรกรรมจะถงึกําหนดชาํระทนัท ีเมื่อลูกคา้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มและเกดิการส่งมอบทีร่า้น 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

118  

 

6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.18 การรบัรูร้ายได ้(ต่อ) 

 

ข) การให้บริการ 

 

บรกิารสอนภาษาองักฤษ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ืองตามสดัส่วนการใหบ้รกิารของสญัญา 

โดยทีไ่ม่ไดค้ํานึงถงึรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้หรอืจ่ายในนามของลูกคา้แก่

บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคตจะรบัรูเ้ป็นรายการหกัจากรายได ้

 

รายไดค่้าสทิธ ิและแฟรนไชส ์

 

กลุ่มกจิการรบัรูแ้บบต่อเน่ืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

 

รายไดค่้าเช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการให้เช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงรอบระยะเวลา 

การชาํระเงนิตามสญัญา 

 

ค) องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน 

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารทําสญัญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชาํระเงนิของ

ลูกคา้เกนิหน่ึงปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูค่าของเงนิ (Time value of money) 

 

ง) รายได้ดอกเบีย้ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

ความเสีย่งทางการเงนิและผลกระทบทีอ่าจมตี่อผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงัน้ี 

 

ลกัษณะความเส่ียง ความเส่ียงจาก วดัจาก บริหารความเส่ียงโดย 

    

ความเสีย่งจากตลาด - อตัราแลกเปลีย่น สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิที่

ไม่ไดอ้ยู่ในสกุลเงนิบาท 

ประมาณการกระแส

เงนิสด 

สญัญาซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าตาม

ความเหมาะสม 

    

ความเสีย่งจากตลาด - อตัราดอกเบีย้ เงนิกูย้มืระยะยาวซึง่มอีตัราดอกเบีย้

ผนัแปร 

ประมาณการกระแส

เงนิสด 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัรา

ดอกเบีย้ตามความ

เหมาะสม 

    

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

การวเิคราะหอ์ายุ 

การพจิารณาลําดบั

ดา้นเครดติ 

มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  

การจํากดัวงเงนิและ 

การขอจดหมายคํ้าประกนั 

    

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เงนิกูย้มืและหน้ีสนิอื่นๆ การประมาณกระแส

เงนิสดหมนุเวยีน 

การจดัใหม้วีงเงนิดา้นสนิเชื่อ

และการกูย้มืทีส่ามารถเปิด

ใชไ้ด ้

 

หน่วยงานบรหิารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการขึ้นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้อนุมตัินโยบายที่

เกีย่วขอ้งต่าง ๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูกํ้าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสีย่งดา้นการเงนิ โดยจะทํางานอย่างใกลช้ดิ

กบัหน่วยปฏบิตังิานของกลุ่มกจิการ ส่วนคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม รวมถงึกําหนดนโยบาย

เฉพาะดา้นต่าง ๆ  เช่น การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย การบรหิารความเสีย่งดา้นสนิเชื่อ 

การเขา้ทําตราสารอนุพนัธแ์ละเครื่องมอืทางการเงนิอื่น รวมทัง้การลงทุนในกรณีทีม่สีภาพคล่องส่วนเกนิ 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน  

 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้หน้ีของกลุ่มกจิการซึ่งสรุปเป็น

สกุลเงนิบาทดงัน้ี อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของ

เงนิตราต่างประเทศเน่ืองจากความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่มสีาระสาํคญั 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ดอลลารส์หรฐั 

บาท 

ดอลลารส์หรฐั 

บาท 

   

เจา้หน้ีการคา้ 13,004,163 12,683,375 

 13,004,163 12,683,375 

 

กําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธทิีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธทิีร่บัรูใ้นกําไร(ขาดทุน) อื่น 892,139 (384,258) 

รวมกําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธทิีร่บัรูใ้น 

   กําไรหรอืขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้

 

892,139 

 

(384,258) 

 

การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไม่มผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเกิดจากเงนิกู้ยมืระยะยาวที่มอีตัราดอกเบี้ยผนัแปรซึ่งส่งผลให ้

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากกระแสเงินสด ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการที่อัตรา

ดอกเบีย้ผนัแปรนัน้อยู่ในสกุลเงนิบาท 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด (ต่อ) 
 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 254,025,132 รอ้ยละ 94 509,135,616 รอ้ยละ 89 

เงนิกู้ยมืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่

- วนัครบกําหนด 

   

 

 

น้อยกว่า 1 ปี 17,500,000 รอ้ยละ 6 64,500,000 รอ้ยละ 11 

 271,525,132 รอ้ยละ 100 509,135,616 รอ้ยละ 100 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 233,677,155 รอ้ยละ 93 323,069,175 รอ้ยละ 84 

เงนิกู้ยมืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่

- วนัครบกําหนด 

    

น้อยกว่า 1 ปี 17,500,000 รอ้ยละ 7 62,500,000 รอ้ยละ 16 

 251,177,155 รอ้ยละ 100 385,569,175 รอ้ยละ 100 

 

รอ้ยละของเงนิกู้ยมืแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกู้ยมืทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด การวเิคราะห์ตาม 

วนัครบกําหนดไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 7.1.3 

 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสญัญาของ 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) และ

วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สนิทรพัย์อนุพนัธ์ และเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ รวมถงึความเสี่ยง

ดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต (ต่อ) 
 

ก) การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  

กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกบัสถาบันการเงนิที่ได้รบัการจดัอันดบัจากสถาบันจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ 

ในระดบั B หรอืสงูกว่า จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่านัน้  

 

สําหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ ในกรณีที่

ไม่มกีารจดัอนัดบัไว้ กลุ่มกิจการจะประเมนิความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้าโดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน 

ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อจากผลการประเมนิดงักล่าวซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนด

ของคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ี ผู้บรหิารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทําการตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านวงเงิน

เครดติของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ 

 

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะชาํระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติ กลุ่มกจิการและบรษิัทไม่มี

การกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกคา้แต่ละราย หรอืการกระจุกตวั

ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง หรอืในภูมภิาคใดภูมภิาคหน่ึง 

 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิ 2 ประเภททีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ (หมายเหตุ 13) 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 39.4) 

 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9  

แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสําคญั 

 

ลูกหน้ีการคา้ 

 

กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น

ซึง่คาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้ 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลกัษณะ

ร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต (ต่อ) 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 

บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสาํหรบัลูกหน้ีทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสาํคญั และรบัรูผ้ลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสาํคญั 
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

การจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของ

ตลาดและการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระภาระผูกพนัเมื่อถงึกําหนด

ชําระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทัง้น้ี ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถ 

เบกิใชไ้ดท้นัทจํีานวน 6.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 14.09 ลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ  
 

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน

บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     

หมดอายุภายในหน่ึงปี     

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 743,733 46,487,263 37,411 17,743,300 

 743,733 46,487,263 37,411 17,743,300 
 

วงเงินกู้ยืมที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงปีเป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีการทบทวนตามวาระได้รบัมาเพื่อใช้ใน 

การดําเนินงานของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

วงเงนิกูย้มืจํานวน 10 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุน้จํานวน 20 ลา้นหุน้ ของบรษิทั เวฟเอน็เตอร์เทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
 

วงเงนิกูย้มืจํานวน 20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงนิฝากออมทรพัยข์องบรษิทัจํานวน 20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 20 ลา้นบาท) 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงหน้ีสินทางการเงินที่จ ัดประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของหน้ีสิน 

ทางการเงนิที่ไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์ซึ่งแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาที่ไม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนด

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งเน่ืองการการคดิลดไม่มนัียสาํคญั  
 

 งบการเงินรวม 

 เม่ือเรียก

ชาํระ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 

 

รวม 

มูลค่าตาม

บญัชี 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน บาท บาท บาท บาท บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 69,262,421 - 69,262,421 69,262,421 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 37,907,547 - 37,907,547 37,907,547 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 17,500,000 - - 17,500,000 17,500,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 44,040,982 27,672,843 71,713,825 68,132,866 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 125,346,088 59,422,776 184,768,864 184,768,864 

รวม 17,500,000 276,557,038 87,095,619 381,152,657 377,571,698 

 

 งบการเงินรวม 

 เม่ือเรียก

ชาํระ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี 

 

รวม 

มูลค่าตาม

บญัชี 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน บาท บาท บาท บาท บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 63,512,737 - 63,512,737 63,512,737 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 96,162,873 - 96,162,873 96,162,873 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 64,500,000 - - 64,500,000 64,500,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 120,002,898 56,703,512 176,706,410 169,565,089 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 03,810,249 241,812,630 445,622,879 445,622,879 

รวม 64,500,000 483,488,757 298,516,142 846,504,899 839,363,578 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

เม่ือเรียก

ชาํระ 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตาม

บญัชี 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 39,968,743 - 39,968,743 39,968,743 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 17,500,000 - - 17,500,000 17,500,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,000,000 - - 10,000,000 10,000,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 6,393,337 962,259 7,355,596 7,059,178 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 124,291,790 59,422,776 183,714,566 183,714,566 

รวม 27,500,000 170,653,870 60,385,035 258,538,905 258,242,487 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทาง

การเงิน  

เม่ือเรียก

ชาํระ 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตาม 

บญัชี 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 22,256,701 - 22,256,701 22,256,701 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 62,500,000 - - 62,500,000 62,500,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

14,000,000 

- - 14,000,000 

14,000,000 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 6,463,537 7,428,500 13,892,037 13,010,550 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 98,595,506 188,216,968 286,812,474 286,812,474 

รวม 76,500,000 127,315,744 195,645,468 399,461,212 398,579,725 

 

ค) วนัครบกาํหนดของการคํา้ประกนัทางการเงิน 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบกาํหนดของคํา้ประกนั 

   ทางการเงิน  

เม่ือเรียก

ชาํระ 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตาม

บญัชี 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

คํ้าประกนัทางการเงนิ1 - 1,054,298 - 1,054,298 - 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

ค) วนัครบกาํหนดของการคํา้ประกนัทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของคํา้ประกนั 

   ทางการเงิน 

เม่ือเรียก 

ชาํระ 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

มูลค่าตาม

บญัชี 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563     

 

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

1 การเปิดเผยการคํ้าประกนัทางการเงนิเป็นการเปิดเผยตาม มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 แต่บรษิทัไม่มี

การรบัรูห้น้ีสนิในรายการดงักล่าว 
 

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

7.2.1 การบริหารความเส่ียง 
 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
 

• การรกัษาไวซ้ึ่งการดําเนินงานต่อเน่ืองเวน้เพื่อทีจ่ะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์

ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

การที่จะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสร้างของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกิจการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหน้ีสนิ 
 

การคงไว้ซ่ึงอตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิ 

ต่อทุน 
 

• อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนทีไ่ม่กว่า 2.0 :1  

• อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ตํ่ากว่า 1.2 : 1 และ 

• อตัราส่วนของหน้ีสนิทีต่อ้งชําระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ไม่เกนิกว่า 2.5 :1 
 

กลุ่มกจิการไม่สามารถคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิสาํหรบั อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการ

ชาํระหน้ีตลอดรอบระยะเวลารายงาน ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูจํ้านวน 53.26 ลา้นบาท ไดถู้กจดัประเภท

เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
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8 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ข้อมูลระดบั 1  ข้อมูลระดบั 2  ข้อมูลระดบั 3  รวม   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

         

สินทรพัย ์         

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่

   วดัมลูคา่ดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 - หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - 2,002,925 - - 5,000,000 65,000,000 5,000,000 67,002,925 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่าง

มนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได ้

ในตลาด 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และ ระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดง สรุปข้อมูลเชงิปรมิาณของข้อมูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ที่มสีาระสําคญัทีใ่ช้ในการจดัมูลค่ายุติธรรมที่เป็นขอ้มูล

ระดบั 3 

 

 มูลค่ายุติธรรม ข้อมูลท่ีไม่ 

ช่วงของข้อมูล คาํอธิบาย พ.ศ. 2564 สามารถสงัเกตได้ 

 บาท  

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่า 

จะไดร้บัจากการขาย 

เงนิลงทุนในตราสานทุนทีไ่ม่

อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

5,000,000 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 11 - 13 

กําไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 18 - 20 

อตัราส่วนราคาต่อทุน 

 

18 - 20 เท่า 
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8 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดง ความสมัพนัธ์ของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 

 

  ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

  การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึ้น การลดลง 

  ในข้อสมมติ ของข้อสมมติ ของข้อสมมติ 

     

ตราสารทุนไม่จดทะเบยีน อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.89 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 

 กําไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.00 

 อตัราส่วนราคาต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 

 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

 

การประชุมระหว่างผู้อํานวยการสายการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี่ยวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เกีย่วกบักระบวนการประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่างน้อยทุกไตรมาส 

 

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที ่3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง ประมาณ

โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถวัเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจการพจิารณาแล้วเห็นว่ามสีถานะทางการเงนิที่เทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาที่เป็นผู้ออกตราสารนัน้ กลุ่ม

กจิการไดม้กีารตดิต่อโบรกเกอรเ์พื่อการใชข้อ้มลูดงักล่าว 

 

มูลค่าตามบญัชขีองเครื่องมอืทางการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงนิใหกู้้ยมื

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกู้ยมืจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม ทัง้น้ีเน่ืองจากมรีะยะสัน้ หรอืมี

อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
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9 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ใน

อดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ก) มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิ

มูลค่า กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารและตัง้ขอ้สมมตฐิานซึ่งส่วนใหญ่อ้างองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู่ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8 

 

ข) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคํานวณมลูค่าจากการใช ้การคํานวณ

น้ีใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี  
 

กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 10 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 22 

อตัราการเตบิโตดงักล่าวสอดคล้องกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของ

หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 

 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 28 

 

ง) การจดัประเภทรายการของบรษิทัร่วม 
 

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิระดบัของความมอีทิธพิลทีก่ลุ่มกจิการมใีน บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) และได้

ตัดสินว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เน่ืองจากมีตัวแทนใน

คณะกรรมการบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิตามเงื่อนไขของสญัญา จงึเป็นผลใหจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิัท

ร่วม 

 

จ) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งในการผดินัดชาํระหน้ีและ

อตัราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด โดยเฉพาะการด้อยค่าของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 

39.4) กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการคํานวณการ

ด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทัง้การคาดการณ์

เหตกุารณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มูลการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 

ทีนํ่าเสนอต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าที่

ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรหิารของ

บรษิทัทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไรขัน้ตน้เป็นหลกั  

 

คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการดําเนินงาน 

 

ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละส่วนงาน มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สถาบนั  

 สอนภาษา รวม 

 บาท บาท 

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 288,884,191 288,884,191 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (2,846,954) (2,846,954) 

รวมรายได ้ 286,037,237 286,037,237 

   

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้   

ตลอดช่วงระยะเวลา 286,037,237 286,037,237 

   

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 46,399,454 46,399,454 

รายไดอ้ื่น  46,502,679 

(ขาดทุน)กําไรอื่น  (644,417,663) 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้  (29,603,718) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย  (76,682,416) 

ตน้ทุนทางการเงนิ  (22,958,240) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม  25,256,131 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้  (655,503,773) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้  (32,878,126) 

ขาดทุนสุทธสิําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง  (688,381,899) 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 สถาบนั   

 สอนภาษา ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บาท บาท บาท 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 435,958,432 19,951,408 455,909,840 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (933,333) - (933,333) 

รวมรายได ้ 435,025,099 19,951,408 454,976,507 

    

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้    

ตลอดช่วงระยะเวลา 435,025,099 19,951,408 454,976,507 

 435,025,099 19,951,408 454,976,507 

    

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 124,525,487 (6,459,146) 118,066,341 

รายไดอ้ื่น   7,836,840 

(ขาดทุน)กําไรอื่น   (99,275,287) 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้   (50,705,662) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย   (90,699,728) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (26,459,721) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม   (1,724,399) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้   (142,961,616) 

ผลประโยชน์ภาษีเงนิได ้   25,184,362 

ขาดทุนสุทธสิําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง   (117,777,254) 

 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันสว่นไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมลีูกคา้เป็นจํานวนมาก 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคาร 6,354,998 14,085,878 31,226 157,131 

 6,354,998 14,085,878 31,226 157,131 

 

12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     
สินทรพัยท์างการเงิน     

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย     

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,354,998 14,085,878 31,226 157,131 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 5,326,648 13,664,592 4,687,043 9,215,447 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 180,000,000 591,266,035 

- สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 2,783,098 5,364,143 - - 

- เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 20,250,000 20,500,000 20,000,000 20,000,000 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 23,121,617 67,846,535 1,354,036 1,303,653 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน(FVPL)     

- สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 5,000,000 67,002,925 5,000,000 67,002,925 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 196,487,066 295,727,250 48,499,153 132,444,870 

 259,323,428 484,191,323 259,571,458 821,390,061 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินทางการเงิน     

หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย     

- เงนิเบกิเกนิบญัช ี 69,262,421 63,512,737 39,968,743 22,256,701 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 37,907,547 96,162,873 - - 

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,286,122 45,834,314 13,398,032 7,602,486 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 17,500,000 64,500,000 17,500,000 62,500,000 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - - 10,000,000 14,000,000 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 68,132,866 169,565,089 7,059,178 13,010,550 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 184,768,864 445,622,879 183,714,566 286,812,474 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น  - 9,241,049 - - 

 404,857,821 894,438,941 271,640,519 406,182,211 

 

12.1 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 

• กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงื่อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 

ลูกหน้ีอืน่ 

 

ลูกหน้ีอื่นเป็นรายการทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการปกตขิองธุรกจิของกลุ่มกจิการ 

 

12.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL 

 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปน้ีเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL 

• เงนิลงทุนในตราสารทนุทีถ่อืไวเ้พื่อคา้ 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

12.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (ต่อ) 

 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL (ต่อ) 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน  - 2,002,925 

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  5,000,000 65,000,000 

 5,000,000 67,002,925 
 

ข) รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

รายการขาดทนุรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 

   ในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นกําไร/(ขาดทุน)อื่น - (175,888) 
 

การเปลี่ยนแปลงของ FVPL มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
พ.ศ. 2564 

 บาท 

มูลค่าตามบญัชีต้นปี 67,002,925 
การจําหน่ายตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน (2,002,925)    

การหกักลบลบหน้ี (60,000,000)    

มูลค่าตามบญัชีส้ินปี 5,000,000   
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

12.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (ต่อ) 

 

ข) รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน (ต่อ) 

 

การซื้อและขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนทีส่าํคญัระหว่างปี 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษทัมีรายการขายหลักทรพัย์จดทะเบียนซึ่งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท และได้นําตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจํานวน  

60 ล้านบาท ไปชําระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคุลภายนอก จํานวน 50 ล้านบาท โดยบันทึกผลขาดทุนจํานวน  

10 ลา้นบาท อยู่ใน(ขาดทุน)กําไรอื่น ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายการซื้อ/ขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนซึ่งวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเป็นจํานวนเงนิ 52,735 บาท และ 52,735 บาท ตามลําดบั 

 

13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 3,615,453 4,818,887 - - 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  (303,902) (303,902) - - 

     

ลูกหน้ีการคา้ 3,311,551 4,514,985 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 6,203,650 10,857,479 301,140 165,882 

ลูกหน้ีอื่น 900,906 3,235,062 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

   (หมายเหตุ 39.3)  - 5,914,545 167,400,387 168,296,248 

หกั  ค่าเผื่อขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - (162,713,344) (159,080,801) 

ลูกหน้ีอื่น -กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 5,914,545 4,687,043 9,215,447 

รายไดค้า้งรบั 1,227,200 2,570,250 - - 

 11,643,307 27,092,321 4,988,183 9,381,329 
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13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีการค้า  

 

เน่ืองจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 

 

ในระหว่างรอบระยะบัญชี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก 

COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-

looking information) มาใช้ในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า ซึ่งกลุ่มกิจการ

เลอืกใช้วธิีการอย่างง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 0.30 ล้านบาท สําหรบัลูกหน้ี

การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใชข้อ้มลูผลขาดทุนด้านเครดติในประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารใน

การประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

- ลูกหน้ีการคา้ 1,226,890 1,090,671 83,147 - 1,486,745 3,887,453 

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (303,902) (303,902) 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 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 

       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

- ลูกหน้ีการคา้ 1,736,723 1,842,051 69,368 696,000 474,745 4,818,887 

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (303,902) (303,902) 
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13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา้ 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  303,902 433,652 

ตดัจําหน่ายลูกหน้ีทีไ่ม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี - (129,750) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  303,902 303,902 

 

ลูกหน้ีอืน่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 159,080,801 278,180,801 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนระหว่างปี 3,632,542 6,090,000 

ตดัจําหน่ายลูกหน้ีทีไ่ม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี - (125,190,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  162,713,343 159,080,801 
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14 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

แผ่นวซีดีแีละดวีดี ี - 47,591 - 47,591 

หนังสอื 1,233,026 1,398,847 - - 

วตัถุดบิ - อาหาร - 13,181,020 - - 

หกั  ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั (798,337) (4,029,318) - (47,591) 

 434,689 10,598,140 - - 

 

ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รบัรูค่้าเผื่อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 26,213 96,334 - - 

การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 

   เป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 

 

(109,470) 

 

(419,015) 

 

- 

 

- 

 

กลุ่มกจิการไดข้ายสนิคา้คงเหลอืทีเ่คยปรบัลดมลูค่าในราคาทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกจิการจงึกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอืที่

เคยรบัรูใ้นปีปัจจุบนั 

 

15 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าเล่าเรยีนรอธนาคารนําฝากเงนิ 2,783,098 3,760,214 - - 

ภาษซีื้อทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ 3,467,409 6,012,205 821,187 755,328 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 3,949,657 11,530,904 1,034,470 3,643,042 

เงนิประกนั - 1,603,929 - - 

อื่นๆ 269,513 922,164 - - 

 10,469,677 23,829,416 1,855,657 4,398,370 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

บริษทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์ จาํกดั 

 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั (เจฟเฟอร์) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย

ของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 18.1) นอกจากน้ีกลุ่มกิจการมแีผนที่จะจําหน่ายหุ้นส่วนที่เหลือในบรษิัทย่อยดงักล่าวให้แล้วเสรจ็

ภายใน 1 ปี กลุ่มกิจการจงึแสดงงบการเงนิของเจฟเฟอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจภตัตาคารเป็นผลของการดําเนินงานที่

ยกเลกิ 

 

ขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของเจฟเฟอร์ สามารถแสดงแยกจากการดําเนินงานปกตขิองกลุ่มกิจการได้ดงั

ตารางขา้งล่าง 

 

16.1 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์และหน้ีสนิของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั ใชมู้ลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบัมูลค่า

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย นับแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีส่าํคญัของการดําเนินงานทีย่กเลกิมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สินทรพัยข์องการดาํเนินงานท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็น   

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,208,676 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3,118,224 - 

สนิคา้คงเหลอื 5,780,864 - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4,984,013 - 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 10,710,010 - 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4,093,633 - 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 18,571,540 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 33,569,433 - 

รวมสินทรพัยข์องการดาํเนินงานท่ียกเลิก 83,036,393 -   
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

16.1 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท่ี์จดัประเภทเป็น   

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย   

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 18,659,857 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 75,223,998 - 

รายไดร้บัล่วงหน้า 704,296 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,240,794 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 53,255,300 - 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 2,772,694 - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 19,410,413 - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5,077,442 - 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 7,937,234 - 

รวมหน้ีสินของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 208,282,028 - 

 

16.2 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

รายได ้ 113,510,109 246,212,203 

ตน้ทุน (43,176,474) (92,216,939) 

กําไรขัน้ตน้ 70,333,635 153,995,264 

รายไดอ้ื่น  34,458,099 3,580,830 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (113,842,624) (191,674,678) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (31,910,744) (61,642,139) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,241,703) (13,634,283) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (49,203,337) (109,375,006) 

ผลประโยชน์ภาษีเงนิได ้ 24,355,359 1,014,807 

ขาดทุนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (24,847,978) (108,360,199) 

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (24,847,978) (108,360,199) 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

16.3 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 1,275,374 657,737 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการดําเนินงาน 164,229,485 132,314,930 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน 684,918 (770,358) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ (163,981,101) (130,926,935) 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ 933,302 617,637 

กระแสเงินสดสุทธิ 2,208,676 1,275,374 

 

บริษทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) (ไทยโซลาร์) 

ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจการ นอกจากน้ีกลุ่มกิจการมแีผนที่จะจําหน่ายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทร่วมดงักล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายใน 1 ปี กลุ่มกิจการจึงแสดงงบการเงินของ ไทยโซลาร์ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลให้แก่ภาครัฐ โดยถือเป็นสายงานธุรกิจที่สําคัญที่แยกต่างหากของกลุ่มกิจการ  

เป็นผลของการดําเนินงานทีย่กเลิกในงบการเงนิ พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 

จํานวน 113.49 ล้านบาท และจํานวน 48.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 295.73 ล้านบาท และ 132.44 ล้านบาท) ในงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทั

ร่วมของกลุ่มกจิการ จํานวน 74.97 ล้านหุน้ โดยมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการเป็นจํานวน 15.27 ลา้นบาท และ 123.73 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีในไทยโซลาร ์คดิเป็น รอ้ยละ 2.05 

 

ขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทั ไทย โซล่าร์เอน็เนอร์ยี ่ จํากดั (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการ

ดําเนินงานปกตขิองกลุ่มกจิการไดด้งัตารางขา้งล่าง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งัน้ี 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

16.4 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม - 29,311,252 

ขาดทุนในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (35,049,918) 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15,267,365 - 

กําไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 5,197,944 - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 20,465,309 (5,738,666) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ - - 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 20,465,309 (5,738,666) 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 27,359,432 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 20,465,309 21,620,766 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่ือไวเ้พื่อขายระหว่างปีถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างมูลค่า

ตามบญัชกีบัมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเมื่อมกีารจดัประเภทใหม่ ทําใหเ้กดิการรบัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่าจํานวน 5.20 

ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในการบรหิารในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน การวดัมลูค่ายุตธิรรมทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจําโดยใช้วธิี

เปรยีบเทยีบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุ้นของบรษิัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) จํานวน 43.32 ล้านหุ้น (31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 118.29 ล้านหุน้) มูลค่า 113.49 ล้านบาท ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืและวงเงินกู้ยมื

จากสถาบนัการเงนิ 

 

16.5 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการดําเนินงาน - - 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน 2,612,288 (28,815,045) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - - 

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ 2,612,288 (28,815,045) 
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17 เงินมดัจาํจากการซ้ือเงินลงทุน 

 

ในระหว่างปีบรษิัทได้ชําระค่าหุ้นบางส่วนสําหรบัการเพิม่ทุนของบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็น

จํานวนเงนิ 51.31 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามการโอนหุน้ดงักล่าวจะเกดิขึน้เมื่อบรษิทัไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนทัง้หมด รายการดงักล่าวจงึ

จดัประเภทอยู่ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน อย่างไรกต็ามบรษิัทพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าสําหรบัเงนิมดัจําดงักล่าวและ

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า จํานวน 51.31 ลา้นบาทในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  

 

18.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ บรษิทัย่อย

ดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัและหุ้นบุรมิสทิธิชนิดไม่สะสมโดยกลุ่มกิจการถอืหุ้นทางตรงและทางอ้อม สดัส่วนของ

ส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 

 
        ส่วนได้เสียในความ 

    ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสีย เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

 สถานท่ีหลกัในการ   ในความเป็นเจ้าของ ในความเป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทั ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ อาํนาจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ความสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
          

บริษทัย่อย          

บรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จํากดั ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั  ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บรษิทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จํากดั ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

          

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั          

บรษิทั  เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์ จํากดั ไทย ภตัตาคาร ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

          

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุป๊ จาํกดั          

บรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั  ไทย สถาบนัสอนภาษา ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

          

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั          

บรษิทั เวฟ ทวี ีจํากดั ไทย ผลติและจดัจําหน่าย ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 

การลงทุนเพิม่ 51,400,000 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (51,400,000) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

18.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดเ้ลกิ

กจิการ ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชย์ การชําระบญัชดีงักล่าวเสรจ็สิ้นในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 

และมกํีาไรจากการเลกิกจิการเป็นจํานวน 5.64 ลา้นบาทรวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

 

เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ  

ไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั อนิสปาย อมิเมจ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ จํานวน 35,998 หุน้ ใหก้บั

ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 5 ล้านบาท โดยมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว 

รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่กเลกิเป็นจํานวน 3.44 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจํ้าหน่ายหุน้ ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึง่

เป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ จํานวน 31.10 ล้านหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้นรายอื่นของบรษิัทย่อยดงักล่าว เป็นสิง่ตอบแทน

ทัง้สิ้น 170 ล้าน โดยรบัรูกํ้าไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

เฉพาะกจิการเป็นจํานวน 38.72 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดบั ภายหลงัการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว ทําให้

สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการลดลงเหลือร้อยละ 6.91 ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

ดงักล่าว และกลุ่มกจิการไม่มสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ภายใต้บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี 

วิลเลจ จํากัด (มหาชน) กลุ่มกิจการจึงได้จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จํานวน 65 ลา้นบาท (หมายเหตุ 12.1) 

 

พ.ศ. 2564 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ทุนในบรษิัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั 

จํานวน 51.40 ล้านบาท โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวไม่ส่งผลต่อสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัในบรษิทัย่อย บรษิทัได้รบัรู้ค่า

เผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนดงักล่าว จํานวน 51.40 ลา้นบาท ในค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทัเจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั 

ภายใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทัเจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อ

ขายและผลการดําเนินงานของบรษิทัดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นผลดําเนินการทีย่กเลิกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่5 (หมายเหตุ 16) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั และหุน้ทัง้หมดของ

บรษิทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั (พ.ศ. 2563 : หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั และ

หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั และหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ (มหาชน) จํากัด 

จํานวน 7.32 ลา้นหุน้) ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 25) 
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

18.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

บริษทัร่วม ประเภทของธรุกิจ ความสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 วิธีการวดัมูลค่า 

       

บรษิัท เดอะ เมกะวตัต์ จํากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย 20.71 29.20 วธิสี่วนไดเ้สยี 

    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น      

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 283,275,601 285,000,000 

ส่วนแบ่งกําไร 25,256,131 - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 308,531,732 285,000,000 

 

กลุ่มกจิการไม่มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 

 

บริษทั เดอะ เมกะวตัต์ จาํกดั (“เมกะวตัต์”) 
 

เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมของคณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตัิการลงทุนในบรษิทั เดอะ เมกะวตัต์ จํากดั 

(“เมกะวตัต์”) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและประกอบธุรกจิหลกัในการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยบรษิทั

ไดช้าํระเงนิลงทุนเป็นจํานวน 285 ลา้นบาท สาํหรบัหุน้จํานวน 2.85 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 29.20 ในบรษิทั

ดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการของบรษิทัไดเ้ขา้ไปเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบรษิทัของเมกะวตัต์ซึง่ไดร้บัสทิธใินการออกเสยีง

การตดัสนิใจในเมกะวตัต ์ดงันัน้แลว้เงนิลงทุนในเมกะวตัตจ์งึถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

ในระหว่างปี พ.ศ.2564 บรษิทั เดอะ เมกะวตัต์ จํากดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 400 ล้านบาท ซึ่งทุนจดทะเบยีนภายหลงั

การเพิม่ทุนเป็น 1,376 ล้านบาท โดยบรษิทัไม่ไดล้งทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ทําใหภ้ายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวสดัส่วนการ

ถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จํากดั ลดลงจากรอ้ยละ 29.20 เป็นรอ้ยละ 20.71 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มลูทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่ปิดเผยเป็น

จํานวนทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจํ่าเป็นสาํหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี 

รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ  

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 12,165,159 2,898,426 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (ไม่รวมเงนิสด) 581,541,823 952,372,469 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 593,706,982 955,270,895 

   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   

เงนิลงทุน 8,907,534 15,600,000 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,791,778,361 189,830 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 676,303 - 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 307,785,654 - 

ค่าความนิยม 1,536,958,301 - 

เงนิจ่ายล่วงหน้าส่วนทุน 419,298,200 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2,676,127 - 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 4,068,080,480 15,789,830 

รวมสนิทรพัย ์ 4,661,787,462 971,060,725 

   

หน้ีสินหมุนเวยีน   

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (รวมเจา้หนี้การคา้) 127,406,451 966,034 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 739,399,953 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 274,800,000 - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 142,004 - 

หนี้สนิภายใตก้ารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

   ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 11,000,000 - 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,152,748,408 966,034 

   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,863,310,999 - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 530,337 - 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 119,597,427 - 

หนี้สนิภายใตก้ารปรบัปรงุโครงสรา้งหนี ้ 51,594,200 - 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนรวม 2,035,032,963 - 

รวมหนี้สนิ 3,187,781,371 966,034 

   

สินทรพัยสุ์ทธิ 1,474,006,091 970,094,691 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม  (15,765,670) - 

สินทรพัยสุ์ทธิของบริษทัใหญ่ 1,489,771,761 970,094,691 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ  

 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

รายได ้ 368,326,577 - 

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร (132,209,395) - 

รายไดอ้ื่น 6,304,886 1,203,253 

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร (41,330,277) (7,108,562) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (74,394,963) - 

ส่วนแบ่งจากบรษิทัร่วม 5,907,534 - 

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (16,347,436) - 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 116,256,926 (5,905,309) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 3,420,144 - 

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 119,677,070 (5,905,309) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 

 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม 970,094,691 1,000,000 

การออกหุน้ใหม่ 400,000,000 975,000,000 

กําไรในระหว่างปี 119,677,070 (5,905,309) 

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,489,771,761 970,094,691 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม รอ้ยละ 20.71 รอ้ยละ 29.20 

มูลค่าตามบญัชี 308,531,732 283,275,601 

 

บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จํากดั เป็นบรษิทัจํากดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่าวไม่มรีาคาเสนอซื้อขายในตลาด 

 
 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 

 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองตกแต่งและ  งานระหว่าง  

 อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 452,772,841 24,290,646 6,279,865 483,343,352 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (351,092,602) (14,269,161) - (365,361,763) 

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

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

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

TFRS 16 รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่  (2,858,730) (5,519,295) - (8,378,025) 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 98,821,509 4,502,190 6,279,865 109,603,564 

ซื้อสนิทรพัย์ 8,924,541 - 5,562,748 14,487,289 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,988,054) (2) - (2,988,056) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (6,229,364) - (964,960) (7,194,324) 

การโอนสนิทรพัย์ 9,771,267 - (9,771,267) - 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหต ุ21)  - - (466,700) (466,700) 

ค่าเสื่อมราคา (41,055,107) (912,183) - (41,967,290) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 416,303,538 11,406,119 639,686 428,349,343 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (349,058,746) (7,816,114) - (356,874,860) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองตกแต่ง    

 และอปุกรณ์  งานระหว่าง  

 สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 

ซื้อสนิทรพัย์ 2,669,859 - - 2,669,859 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (976,188) (3,589,999) - (4,566,187) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,792,853) - - (2,792,853) 

ค่าเสื่อมราคา (30,158,108) - - (30,158,108) 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) (10,070,321) (3) (639,686) (10,710,010) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 25,917,181 3 - 25,917,184 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 255,933,042 1,633,973 - 257,567,015 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (230,015,861) (1,633,970) - (231,649,831) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 25,917,181 3 - 25,917,184 

 



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองตกแต่งและ   

 อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 3,026,409 9,402,145 12,428,554 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,771,102) (4,899,964) (7,671,066) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 255,307 4,502,181 4,757,488 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 255,307 4,502,181 4,757,488 

ซื้อสนิทรพัย์ 2,233 - 2,233 

ค่าเสื่อมราคา (103,237) (912,183) (1,015,420) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 3,028,641 9,402,146 12,430,787 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,874,338) (5,812,148) (8,686,486) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (105) (3,589,998) (3,590,103) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (100) - (100) 

ค่าเสื่อมราคา (91,471) - (91,471) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 62,627 - 62,627 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 2,895,010 - 2,895,010 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,832,383) - (2,832,383) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 62,627 - 62,627 

 

กลุ่มกิจการได้นําส่วนปรบัปรุงอาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มรีาคาตามบญัชจํีานวน 1.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท)  

ไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหต ุ25) 
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19 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ      

   ดงัต่อไปน้ี     

   ตน้ทุนขาย 3,158,360 5,472,765 - - 

   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 15,848,931 15,501,736 - - 

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 1,687,634 3,570,770 91,471 1,015,420 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,463,183 17,422,019 - - 

 30,158,108 41,967,290 91,471 1,015,420 

 

กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 20  
 

สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบดว้ยอุปกรณ์และยานพาหนะ มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาทุนของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิ 3,794,828 3,794,828 3,794,828 3,794,828 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,719,211) (1,148,746) (1,719,211) (1,148,746) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,075,617 2,646,082 2,075,617 2,646,082 

 

20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 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) 

ค่าเสือ่มราคา (174,708,255) (1,033,546) (175,741,801) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 157,620,175 2,646,079 160,266,254 
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20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 157,620,175 2,646,079 160,266,254 

การเพิม่ขึน้ 47,472,175 - 47,472,175 

การยกเลกิสญัญา (11,446,471) - (11,446,471) 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า (120,184) - (120,184) 

ค่าเสือ่มราคา (110,474,887) (570,462) (111,045,349) 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) (18,571,540) - (18,571,540) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 64,479,268 2,075,617 66,554,885 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 16,393,713 3,216,548 19,610,261 

ค่าเสือ่มราคา (5,220,261) (570,466) (5,790,727) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 11,173,452 2,646,082 13,819,534 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 11,173,452 2,646,082 13,819,534 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า (120,184) - (120,184) 

ค่าเสือ่มราคา (5,483,030) (570,465) (6,053,495) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 5,570,238 2,075,617 7,645,855 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 8,713,286 6,103,582 - - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

   ซึ่งเป็นสนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 3,054,190 

 

3,259,774 - 

 

- 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 1,562,133 3,285,617 - - 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 136,767,560 188,051,894 6,410,383 6,433,781   
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 งบการเงินรวม 

   ความสมัพนัธ์   

  โปรแกรม กบัลูกค้า เครื่องหมาย  

 ลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร ์ ท่ีเก่ียวข้อง การค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      

ราคาทุน 60,361,192 45,089,856 33,960,000 152,221,000 291,632,048 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (35,542,229) (29,173,576) (33,960,000) (25,369,829) (124,045,634) 

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

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

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

การซื้อเพิม่ขึน้ 804,330 436,249 - - 1,240,579 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (667,234) - - - (667,234) 

การโอนมาจาก ทีด่นิ อาคารและ      

   อุปกรณ์ (หมายเหตุ 19) - 466,700 - - 466,700 

การตดัจําหน่าย (4,221,084) (4,111,841) - (5,074,033) (13,406,958) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ราคาทุน 60,227,735 45,992,810 33,960,000 152,221,000 292,401,545 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (39,492,760) (33,285,422) (33,960,000) (30,443,862) (137,182,044) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 

การซื้อเพิม่ขึน้ 82,445 - -  82,445 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,188,409) - -  (2,188,409) 

การตดัจําหน่าย (1,868,398) (4,005,024) - (5,074,371) (10,947,793) 

การดอ้ยค่า - - - (116,702,767) (116,702,767) 

การโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

   ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) 

 

- 

 

(4,093,633) 

 

- 

 

- (4,093,633) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 16,760,613 4,608,731 - - 21,369,344 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ราคาทุน 53,259,385 37,338,644 - - 90,598,029 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (36,498,772) (32,729,913) - - (69,228,685) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 16,760,613 4,608,731 - - 21,369,344 
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21 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าเครื่องหมายการคา้ทัง้จํานวน โดยพจิารณาจากมลูค่าที่

คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดงักล่าว ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดแ้สดงเป็นรายการ(ขาดทุน)กําไรอื่นในกําไร

ขาดทุน 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ค่าตดัจําหน่ายทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึง่เกี่ยวขอ้งกบั   

   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปน้ี   

   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2,750,409 5,201,575 

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8,197,384 8,205,383 

 10,947,793 13,406,958 

 

22 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    

ราคาทุน 1,134,673,772 1,134,673,772 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (436,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 698,143,184 798,143,184 

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 698,143,184 798,143,184 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (518,143,184) (100,000,000) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 180,000,000 698,143,184 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาทุน 726,079,472 1,134,673,772 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (546,079,472) (436,530,588) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 180,000,000 698,143,184 

 

กลุ่มกจิการปรบัลดมูลค่าตามบญัชขีองส่วนงานสถาบนัสอนภาษา ลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืโดยการรบัรูผ้ลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากรายได้และจํานวนสาขาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมสีาระสําคญั ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยั

ภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ขาดทุนดงักล่าวแสดงเป็นรายการ(ขาดทุน)กําไรอื่นในกําไรขาดทนุ 
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22 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนได้เสยีคงเหลือ ในบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั 

ภายใน 1 ปี ดงันัน้สนิทรพัย์และหน้ีสนิของบรษิทัย่อยดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนถอืไวเ้พื่อขายและผล

การดําเนินงานองบรษิทัดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นผลการดําเนินงานทีย่กเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 

(หมายเหตุ 16) และกลุ่มกจิการไดต้ัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าความนิยมของส่วนงานธุรกจิภตัตาคารจํานวน 308.59 ล้านบาท แล้ว

ทัง้จํานวน โดยพจิารณาจากราคาทีค่าดว่าจะขายได ้
 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กกําหนดตามส่วนงานธุรกจิ 
 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

การปันส่วนค่าความนิยม   

ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 180,000,000 389,548,884 

ธุรกจิภตัตาคาร - 308,594,300 

 180,000,000 698,143,184 

 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อให้เกิดเงนิสดของ

ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา พจิารณาจากมลูค่าจากการใชห้น่วยสนิทรพัยท์ีค่าํนวณโดยใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีซึ่ง

อ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิ อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ี่

ก่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 
 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ธรุกิจสถาบนัสอนภาษา 

  

อตัราการเตบิโต1 รอ้ยละ 2.00 

อตัราคดิลด2 รอ้ยละ 11.50    
 

1 อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงนิสด

ตามระยะเวลาในงบประมาณ 
2 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 

 

ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภายในส่วนงานธุรกจิ 
 

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอา้งองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การ

เตบิโตของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมาณการทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึง่

อตัราคดิลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่ง ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ ๆ 
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22 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นดงัน้ี 

 

 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

    

ธรุกิจสถาบนัสอนภาษา    

อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 17  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 16 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 12  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 14 

 

23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช ้     

   ประโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดอืน - 32,656,476 - 32,656,476 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช ้     

   ประโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 1,345,156 1,345,156 1,345,156 1,345,156 

 1,345,156 34,001,632 1,345,156 34,001,632 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   ภายใน 12 เดอืน 29,330 1,032,396 29,330 17,589 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   เกนิกว่า 12 เดอืน 345,129 23,498,140 345,129 157,588 

 374,459 24,530,536 374,459 175,177 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 970,697 9,471,096 970,697 33,826,455 
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23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 

(ลด)เพิม่ ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 36) (8,500,399) 26,216,950 (32,855,758) 25,202,143 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 970,697 9,471,096 970,697 33,826,455 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) เพ่ิม ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ผลประโยชน์พนักงาน 1,345,156 - - 1,345,156 

ขาดทุนสะสม 32,656,476 (32,656,476) - - 

 34,001,632 (32,656,476) - 1,345,156 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - สทุธ ิ (175,177) (199,282) - (374,459) 

เครื่องหมายการคา้ (24,355,359) 24,355,359 - - 

 (24,530,536) 24,156,077 - (374,459) 

 

 

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

158  

 

23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) เพ่ิม ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ผลประโยชน์พนักงาน 935,628 409,528 - 1,345,156 

ขาดทุนสะสม 7,860,001 24,796,475 - 32,656,476 

 8,795,629 25,206,003 - 34,001,632 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - สทุธ ิ (171,317) (3,860) - (175,177) 

เครื่องหมายการคา้ (25,370,166) 1,014,807 - (24,355,359) 

 (25,541,483) 1,010,947 - (24,530,536) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน 1,345,156 - - 1,345,156 

ขาดทุนสะสม 32,656,476 (32,656,476) - - 

 34,001,632 (32,656,476) - 1,345,156 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน 935,628 409,528 - 1,345,156 

ขาดทุนสะสม 7,860,001 24,796,475 - 32,656,476 

 8,795,629 25,206,003 - 34,001,632 
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23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 

ลดใน 

งบกาํไร 

ขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า - สุทธ ิ (175,177) (199,282) - (374,459) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ลดใน รายการท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม งบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า - สุทธ ิ (171,317) (3,860) - (175,177) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แสดงยอดคงเหลอืดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 970,697 33,826,455 970,697 33,826,455 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - (24,355,359) - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 970,697 9,471,096 970,697 33,826,455 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะสามารถแสดงหกักลบกนัไดเ้มื่อสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดด้งักล่าวเกี่ยวข้องกบั

หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดยีวกนั ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม สนิทรพัย์ และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวมของสนิทรพัย์ และ

หน้ีสนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชสีาํหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจํานวนทีเ่ป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมกํีาไร

ทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษนัีน้ กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากขาดทุนทางภาษีทีย่งั

ไม่ไดใ้ชเ้ป็นจํานวนเงนิ 156.98 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 148.45 ลา้นบาท) ซึง่จะสิน้สุดระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ทางภาษใีน พ.ศ. 2569 และ 

พ.ศ. 2568 ตามลําดบั  
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24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิประกนั 23,121,617 67,846,535 1,354,036 1,303,653 

อื่นๆ 83,371 83,371 - - 

 23,204,988 67,929,906 1,354,036 1,303,653 

 

25 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หมุนเวียน     

   เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 69,262,421 63,512,737 39,968,743 22,256,701 

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 17,500,000 64,500,000 17,500,000 62,500,000 

   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

      (หมายเหตุ 39.5) - - 10,000,000 14,000,000 

   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

      ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 125,346,088 203,810,249 124,291,790 98,595,506 

 212,108,509 331,822,986 191,760,533 197,352,207 

     

ไม่หมุนเวียน     

   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 59,422,776 241,812,630 59,422,776 188,216,968 

 59,422,776 241,812,630 59,422,776 188,216,968 

     

 271,531,285 573,635,616 251,183,309 385,569,175 

 

25.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจํานวน 17.50 ลา้นบาท อยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบี้ย

รอ้ยละ 4 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : จํานวน 62.50 ลา้นบาทคํ้าประกนัโดยหุน้จํานวน 7.32 ลา้นหุน้ ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 

จํากดั (มหาชน)) และมกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม (หมายเหต ุ18.1)  
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25 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

25.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกู้ยมืระยะยาว     

ภายใน 1 ปี 125,346,088 203,810,249 124,291,790 98,595,506 

ภายใน 2 ปี 59,422,776 241,812,630 59,422,776 188,216,968 

 184,768,864 445,622,879 183,714,566 286,812,474 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี  

 

งบการเงิน 

รวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 445,622,879 286,812,474 

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี (207,598,715) (103,097,908) 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหต ุ16) (53,255,300) - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 184,768,864 183,714,566 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 236.97 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 

จํากดั หุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั หุ้นจํานวน 90 ล้านหุ้นของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) และหุน้จํานวน 6.8 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2563 : 107.48 ลา้นหุน้) ของบรษิทั ไทยโซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (หมายเหตุ 16) 

และหุน้จํานวน 17.63 ลา้นหุน้ของบรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จํากดั (มหาชน)  
 

เมื่อวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยไดท้ําสญัญาซื้อขายและเช่า

กลบัคนืส่วนตกแต่งปรบัปรุงกบัสถาบนัการเงนิเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วนัสิน้สุดสญัญา บรษิทัย่อยดงักล่าวมสีทิธเิลอืกซื้อทรพัย์สนิ

ในราคาทีร่ะบุตามสญัญาหรอืส่งคนืผูใ้หเ้ช่าโดยมภีาระผูกพนัทีจ่ะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างราคาทีร่ะบุตามสญัญาและราคาที่

ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเน้ือหาของรายการดงักล่าวถือเป็นเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกู้ยมืจํานวน 1.05 ล้านบาท (พ.ศ. 

2563 : 3.51 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมูลค่า 1.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) (หมายเหตุ 19) 

นอกจากน้ีเงนิกูย้มืดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
 

ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สําคญัในสญัญา เช่น  

การรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาว มมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสําคญั มูลค่า

ยุตธิรรมคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืทีอ่ตัราตลาดรอ้ยละ 4.25 - 5.13 (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 4.25 - 5.13) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม   
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25 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

25.3 อตัราดอกเบีย้  

 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการมดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิกูย้มื     

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ 17,500,000 64,500,000 17,500,000 62,500,000 

   อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 254,031,285 509,135,616 233,683,309 323,069,175 

รวมเงนิกูย้มื 271,531,285 573,635,616 251,183,309 385,569,175 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 69,262,421 63,512,737 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 4.00 4.00 17,500,000 64,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

MLR - 1,  

MLR - 1.50 

MLR - 1,  

MLR - 1.50 

184,768,864 445,622,879 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 39,968,743 22,256,700 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 4.00 4.00 17,500,000 62,500,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั MOR + 0.25 MOR + 0.25 10,000,000 14,000,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ MLR - 1.50 MLR - 1.50 183,714,566 286,812,474   
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26 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึ     

   เป็นหน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 44,040,982 120,002,898 6,393,337 6,463,537 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 27,672,843 56,703,512 962,259 7,428,500 

     

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต     

         ของสญัญาเช่า (3,580,959) (7,141,321) (296,418) (881,487) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 68,132,866 169,565,089 7,059,178 13,010,550 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 41,487,964 114,678,390 6,130,445 5,874,172 

   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 26,644,902 54,886,699 928,733 7,136,378 

     

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 41,487,964 114,678,390 6,130,445 5,874,172 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 26,644,902 54,886,699 928,733 7,136,378 

 68,132,866 169,565,089 7,059,178 13,010,550   
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26 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 356,626,217 (19,418,332) 337,207,885 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   หน้ีสนิเพิม่ขึน้ 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 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 176,706,410 (7,141,321) 169,565,089 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   หน้ีสนิเพิม่ขึน้ 50,827,057 (3,769,946) 47,057,111 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 6,153,456 6,153,456 

   การยกเลกิสญัญา (12,209,307) 540,939 (11,668,368) 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (123,437,951) - (123,437,951) 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (126,058) - (126,058) 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย ์

   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) (20,046,326) 635,913 (19,410,413) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 71,713,825 (3,580,959) 68,132,866   
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26 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  20,325,818 (1,782,238) 18,543,580 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   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 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 13,892,037 (881,487) 13,010,550 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (126,058) - (126,058) 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 585,069 585,069 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (6,410,383) - (6,410,383) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 7,355,596 (296,418) 7,059,178 

 

อตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีนํ่ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คอื รอ้ยละ 4.78 ถงึ รอ้ยละ 8.88 

 

27 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 33,235,069 43,223,391 - - 

เจา้หน้ี - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 472,241 - - 

เจา้หน้ีอื่น - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4,672,478 6,230,152    - - 

เจา้หน้ีอื่น - 46,237,089 - - 

 37,907,547 96,162,873 - - 
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28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ  15,580,611 15,829,277 13,711,459 11,489,412 

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 15,580,611 15,829,277 13,711,459 11,489,412 

กําไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 3,942,210 3,639,778 2,222,047 2,047,643 

 3,942,210 3,639,778 2,222,047 2,047,643 
     

การวดัมลูค่าใหม่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็: 1,080,563 - - - 

 1,080,563 - - - 
 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดทา้ยของสมาชกิก่อนที่

จะเกษยีณอายุ 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุระหว่างปีมดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,558,288 2,410,084 1,934,812 1,811,599 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - - - - 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 383,922 330,194 287,235 236,044 

 19,771,487 16,226,404 13,711,459 11,489,412 
     

การวดัมลูค่าใหม ่     

ขาดทุนทีเ่กดิจากการ 

   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางดา้นประชากรศาสตร ์

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

กําไรทีเ่กดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (121,291) - - - 

ผลกําไรทีเ่กดิจากประสบการณ์ 1,201,848 - - - 

 1,080,563 - - - 
     

การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (193,997) (397,127) - - 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย ์     

   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ16) (5,077,442) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 15,580,611 15,829,277 13,711,459 11,489,412 
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28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (ต่อ) 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคดิลด 1.58 - 2.50 2.23 - 2.71 2.50 2.50 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 5.00 - 7.05 4.00 - 7.05 4.00 4.00 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการเป็นดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 การเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 4 ลดลงรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 

อตัราการเพิม่ขึน้       

   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6  ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 6 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 

อตัราการเพิม่ขึน้       

   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 8 ลดลงรอ้ยละ 8 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึงอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสมัพันธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์ 

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคํานวณหน้ีสนิ

ผลประโยชน์เพื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
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28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งในหลาย ๆ ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีกํ่าหนดไวแ้ละโครงการผลประโยชน์ 

ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยความเสีย่งทีม่นัียสาํคญัมดีงัต่อไปน้ี 
 

การเปลี่ยนแปลงในอตัราผลตอบแทน

ทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาล ทีล่ดลงจะทําใหห้น้ีสนิของโครงการเพิม่ 

   สงูขึน้ถงึแมว่้าการเพิม่มลูค่าของพนัธบตัรทีโ่ครงการไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10.54 ปี (พ.ศ. 2563 : 11.29 ปี) 
 

การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานทีไ่ม่มกีาร

คดิลดมดีงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 1,618,569 19,046,081 9,230,064 29,894,714 
 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 259,697 32,524 612,507 25,526,328 26,431,056 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 395,894 18,269,212 7,777,899 26,443,005 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - 394,287 25,139,362 25,533,649   
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29 ทุนเรือนหุ้น 

 

  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้ว 

  จาํนวน    

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญัท่ี  ส่วนเกิน  

 จดทะเบียน ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 

ใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั - 1,591 1,591 7,955 9,546 

ลดทุนจดทะเบยีน (42,118,409) - - - - 

การออกและรบัชาํระค่าหุน้ 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 

ลดทุนจดทะเบยีน (576,925,916) - - - - 

การออกหุน้ 471,083,244 - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,415,000,000 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 

 

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 42,118,409 หุ้น  

โดยตดัหุ้นที่ยงัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตักิารออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้

หุน้ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
 

ก) เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 701,927,381 หุ้น ในอัตราส่วน  

1 หุน้เดมิต่อ 1.5 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้ 
 

ข) เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นจํานวน ไม่เกนิ 350,963,694 หุน้ ใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสําคญั 

แสดงสทิธ ิมสีทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัได ้1 หุน้ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ0.70 บาทต่อหุน้ 
 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัชําระค่าหุ้นจํานวน 317,310,110 หุ้น จากการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน 

การถอืหุน้ (Rights Offering) แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยรบัชําระทีมู่ลค่าหุน้ละ 0.70 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ

ทัง้สิน้ 222.12 ลา้นบาท ทําใหจํ้านวนหุน้สามญัทีช่ําระเตม็มูลค่าแลว้มจํีานวน 785,261,701 หุน้ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการรบัชําระค่าหุน้

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจํานวน 576,925,916 หุน้ 

โดยตดัหุน้ทีย่งัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตักิารออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกนิ 471,083,244 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 
 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่15 มถุินายน พ.ศ. 2564 
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30 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

เมื่อวนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั

ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น ก่อนการเพิม่ทุน

จดทะเบยีนในสดัส่วน 10 หุน้สามญัเดมิต่อใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ไดร้บัการจดัสรรไม่เกิน 

42,120,000 หน่วย และมีราคาการใช้สทิธิเท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบ สําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัโดย

ใบสาํคญัแสดงสทิธมิอีายุ 3 ปี นับจากวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขาย 

 

เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตกิารออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ

บรษิทังบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (WAVE-W2) จํานวนไม่เกนิ 350,963,694 หน่วยใหแ้ก่ผู้ถือ

หุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการ จดัสรร 2 หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ 1 

ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ทีร่าคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใชส้ทิธคิอื 1 ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ 

มสีทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ0.70 บาทต่อหุน้ 

 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 

   จาํนวนคงเหลือ การเปล่ียนแปลง จาํนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่างปี หน่วย 

WAVE-W2 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

15 มนีาคม พ.ศ. 2564 

15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

15 กนัยายน พ.ศ. 2564 
158,655,054 - 158,655,054 

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

   158,655,054 - 158,655,054 

 

31 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 

จดัสรรระหว่างปี - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองน้ีจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีไม่

สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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32 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้รบั 1,065,554 1,342,300 3,730,955 4,219,751 

รายไดค่้าเช่า - - 3,946,973 5,392,080 

เงนิปันผลรบั 2,640,869 419,026 2,640,869 29,234,071 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - - 900,000 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 384,258 - - 

กําไรจากการจําหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ - 1,213,891 - - 

ยกหน้ีเงนิกู ้ - - 7,536,350 - 

ตดัจําหน่ายเงนิไดร้บัชําระเกนิจากลูกคา้ทีค่า้งนาน 4,727,279 2,987,923 - - 

สว่นลดค่าเช่า 35,376,071 - 739,782 - 

รายไดอ้ื่น 2,692,906 1,489,442 1,561,420 2,394,902 

รวม 46,502,679 7,836,840 20,156,349 42,140,804 

 

33 (ขาดทุน)กาํไรอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน     

   ในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL     

      ทีร่บัรูใ้นกําไร/(ขาดทุน)อื่น (9,571,712) (175,888) (9,571,712) (175,888) 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 20,022,487 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 900,601 123,726,803 126,315,375 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าค่าความนิยม (634,845,951) (100,000,000) - - 

รวม (644,417,663) (99,275,287) 114,155,091 146,161,974 
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34 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของหน้ีสนิ 

   ทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุน 2,481,265 2,659,233 2,382,192 2,815,378 

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 3,897,738 3,759,071 585,069 885,615 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 16,579,237 20,042,979 14,839,342 18,042,982 

รวมค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 22,958,240 26,459,721 17,806,603 21,743,975 

 

35 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าใชจ่้ายทีร่วมอยู่ในการดําเนินงานต่อเน่ือง :     

   ค่าเสื่อมราคา 17,306,273 18,433,450 91,471 1,015,420 

   ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 54,321,127 64,748,393 6,053,495 5,790,727 

   ค่าตดัจําหน่าย 5,055,013 6,109,797 - - 

   ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 221,232,862 232,472,407 23,763,635 33,847,209 

   ค่าเช่าและค่าบรกิาร 7,286,982 7,583,536 - - 

   ค่าสาธารณูปโภค 9,455,884 12,994,725 576,152 848,365 
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36 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานต่อเน่ือง      

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     

   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 22,368 17,781 - - 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

   เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 23) 32,656,476 (25,206,003) 32,656,476 (25,206,003) 

   เพิม่ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 23) 199,282 3,860 199,282 3,860 

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 32,855,758 (25,202,143) 32,855,758 (25,202,143) 

     

ภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานทีย่กเลกิ     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     

   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี - 387,809 - - 

 - 387,809 - - 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

   เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี - (370,932) - - 

   ลดในหน้ีสนิภาษีเงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 23) (24,355,359) (1,014,807) - - 

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (24,355,359) (1,385,739) - - 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง 32,878,126 (25,184,362) 32,855,758 (25,202,143) 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (หมายเหตุ 16) (24,355,359) (997,930) - - 

รวมภาษีเงนิได ้ 8,522,767 (26,182,292) 32,855,758 (25,202,143) 
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36 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัขาดทุนก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณขาดทุนทาง

บญัชคีณูกบัอตัราภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (655,503,773) (142,961,616) (442,073,358) (199,762,163) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดจ้ากการ     

   ดําเนินงานทีย่กเลกิ  (28,738,028) (109,977,825) - - 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (684,241,801) (252,939,441) (442,073,358) (199,762,163) 

     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) (136,848,360) (50,587,888) (88,414,672) (39,952,433) 

ผลกระทบ :     

ส่วนแบ่งกําไรจาก     

   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้สุทธจิากภาษ ี (5,051,226) (5,517,371) - - 

รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (232,880) (19,609,297) - (6,433,663) 

ขาดทนุทีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี 21,691,888 30,845,964 - - 

ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 147,870,576 52,337,620 118,905,139 72,378,874 

รายจ่ายทีใ่ชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิม่ (536,323) (535,260) (268,554) (109,405) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง     

   กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก     

   และทีก่ลบัรายการ (21,721,514) (32,656,476) 26,989,204 (32,656,476) 

การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (720,396) (18,590,357) - (18,429,040) 

ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     

   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4,071,002 18,130,773 - - 

ภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงาน 8,522,767 (26,182,292) 32,855,758 (25,202,143) 

 

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักคดิเป็นรอ้ยละ 5.20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ -17.62) 

 

อตัราภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ่้ายทีไ่ม่มสีทิธหิกัภาษีได ้
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37 ขาดทุนต่อหุ้น 

 

สําหรบักําไรต่อหุ้นปรบัลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรบัปรุงด้วย

จํานวนหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด บรษิัทมหุี้นสามญั

เทยีบเท่าปรบัลดคอื ใบสําคญัแสดงสทิธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 30) ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรบัลด หุน้สามญัเทยีบเท่า

ปรบัลดมาจากสทิธเิลอืกซื้อหุน้ บรษิทัคํานวณจํานวนหุน้เทยีบเท่าปรบัลดโดยพจิารณาจากมูลค่ายุตธิรรมซึ่งขึน้อยู่กบัมูลค่าที่

เป็นตวัเงนิของราคาตามสทิธซิื้อหุน้ทีม่าพรอ้มกบัสทิธเิลอืกซื้อหุน้ การคาํนวณน้ีทําขึน้เพื่อกําหนดจํานวนหุน้สามญัทีต่อ้งบวก

เพิม่กบัหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด อย่างไรกต็ามใบสําคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัไม่มี

ผลต่อการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรบัลดเน่ืองจากกลุ่มกจิการและบรษิทัมผีลขาดทุนสําหรบัรอบปีบญัชพี.ศ. 2564 และ

พ.ศ. 2563 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

ขาดทุนทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั     

   ของบรษิทั(บาท) :     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (688,381,899) (117,777,254) (474,929,116) (174,560,020) 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (4,382,669) (83,311,607) - - 

 (692,764,568) (201,088,861) (474,929,116) (174,560,020) 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก     

   ทีอ่อกระหว่างงวด (หุน้) 785,261,701 530,372,700 785,261,701 530,372,700 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก     

   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ามใบสาํคญั     

   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W2 (หุน้)     

   (หมายเหตุ 30) - - - - 

รวมจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 785,261,701 530,372,700 785,261,701 530,372,700 

     

ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและ     

   ขาดทุนต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้)     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง  (0.877) (0.222) (0.605) (0.329) 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (0.006) (0.157) - - 
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38 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

 งบการเงินรวม 

 
เงินกู้ยืม 

ระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืม 

ระยะยาว 

จากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้จาก 

บุคคลภายนอก 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้จาก

กิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

หน้ีสนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 491,542,852 13,114,365 50,000,000 60,000,000 42,500,000 

      

กระแสเงนิสดชาํระคนื (45,919,973) (9,515,365) (50,000,000) (45,000,000) (42,500,000) 

กระแสเงนิสดรบั - - 2,000,000 49,500,000 - 

การเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสดอื่น - (3,600,000) (2,000,000) - - 

หน้ีสนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 445,622,879 - - 64,500,000 - 

      

หน้ีสนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 445,622,879 - - 64,500,000 - 

      

กระแสเงนิสดชาํระคนื  (207,598,715) - - (2,000,000) - 

กระแสเงนิสดรบั - - - 5,000,000 - 

การเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสดอื่น   

- การยกหน้ี - - - (50,000,000) - 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

   (หมายเหต ุ16) (53,255,300) - - - - 

หน้ีสนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 184,768,864 - - 17,500,000 - 
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38 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู้ยืม 

ระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้จาก

บุคคลภายนอก 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้จาก

กิจการท่ี 

เก่ียวข้องกนั 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 305,831,540 50,000,000 60,000,000 58,500,000 

     

กระแสเงนิสดชาํระคนื (19,019,066) (50,000,000) (20,000,000) (44,500,000) 

กระแสเงนิสดรบั - - 22,500,000 - 

หน้ีสนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 286,812,474 - 62,500,000 14,00,000 

     

หน้ีสนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 286,812,474 - 62,500,000 14,00,000 

     

กระแสเงนิสดชาํระคนื  (103,097,908) - - (4,000,000) 

กระแสเงนิสดรบั - - 5,000,000 - 

การเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสดอื่น   

- การยกหน้ี - - (50,000,000) - 

หน้ีสนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 183,714,566 - 17,500,000 10,000,000 

 

39 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

39.1 บริษทัใหญ่ 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิัท ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท ์บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จํากดั (มหาชน) ครอบครวัจุฬางกูร บรษิทั บอีซีี 

เวลิด์ จํากดั (มหาชน) และบรษิัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทจํานวนร้อยละ 

20.70 รอ้ยละ 7.42 รอ้ยละ 6.09 รอ้ยละ 7.42 และรอ้ยละ 5.95 ตามลําดบั หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 59.84 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 18  

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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39 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

39.2 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จํากดั (มหาชน) - 19,717,702 - - 
     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัย่อย - - 12,013,792 8,536,402 

   บรษิทัร่วม 1,351,908 - 739,782 - 

 1,351,908 - 12,753,574 8,536,402 
     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัย่อย - - 3,635,800 4,031,390 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 96,232 - 67,932 - 

 96,232 - 3,703,732 4,031,390 
     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัร่วม - - 2,612,288 28,815,045 

 - - 2,612,288 28,815,045 
     

ค่าใช้จ่ายในการขายและ     

   บริหาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,262,360 10,398,270 1,148,016 5,309,334 

 1,262,360 10,398,270 1,148,016 5,309,334 
     

ดอกเบี้ยจ่าย     

   บรษิทัย่อย - - - 1,012,783 

   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ 4,153 158,880 4,153 158,880 

   4,153 158,880 4,153 1,171,663   
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39 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

39.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ  

 

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 13)     

   (รวมอยู่ในลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัย่อย - - 36,787,043 34,207,517 

   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (32,100,000) (32,100,000) 

 - - 4,687,043 2,107,517 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั(หมายเหตุ 13)     

   (รวมอยู่ในลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั)     

   ดอกเบี้ยคา้งรบัของบรษิทัย่อย - - 130,613,344 128,174,186 

   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (130,613,344) (126,980,801) 

   บรษิทัย่อย - - - 1,193,385 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 13)      

   (รวมอยู่ในลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั)     

   บรษิทัร่วม - 5,914,545 - 5,914,545 

     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน      

   (รวมอยู่ในหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 

      สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,322,961 472,241 - - 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,765,431 76,824 1,765,028 76,704 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัย่อย - - - 2,836,350 
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39 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

39.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   

   บรษิทัย่อย 1,201,052,900 1,195,352,900 

   หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน (1,021,052,900) (604,086,865) 

 180,000,000 591,266,035 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 บาท 

  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 591,266,035 

เงนิใหกู้เ้พิม่ระหว่างปี 6,400,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่างปี (700,000) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (416,966,035) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 180,000,000 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี ร้อยละ 6.13 และ 

ไม่มดีอกเบีย้ มกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม 

 

เน่ืองจากเงนิให้กู้ยืมมีระยะสัน้ มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั 
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39 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

39.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าสินทรพัยท์างการเงิน 
 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม  604,086,865 328,626,500 

การยกหน้ี - (15,000,000) 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนระหว่างปี 416,966,035 290,460,365 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,021,052,900 604,086,865 

 

39.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัย่อย - - 10,000,000 14,000,000 

 - - 10,000,000 14,000,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 14,000,000 

การยกหน้ีเงนิกูร้ะหว่างปี - (4,000,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 10,000,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และมกํีาหนด

ชาํระคนืเมื่อทวงถาม 
 

เงนิกูย้มืเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ มลูค่ายุตธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสําคญั 
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39 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

39.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25,312,165 43,918,201 15,762,850 28,782,340 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,737,527 1,792,526 1,858,364 1,704,203 

 28,049,692 45,710,727 17,621,214 30,486,543 

 

40 ภาระผกูพนั 

 

40.1 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กจิการมภีาระจากการคํ้าประกนัการขายและเช่ากลบัคนืใหก้บับรษิทัย่อย เป็นจํานวน 1.05 

ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 3.51 ลา้นบาท) (หมายเหต ุ25) 

 

40.2 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อการดําเนิน

ธุรกจิ จํานวน 0.50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 0.50 ลา้นบาท) 

 

40.3 ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาแฟรนไชส ์

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัสําหรบัค่าตอบแทนต่อเน่ืองในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิ

สถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปน้ี 

 

40.3.1 ค่าธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงที ่ของรายไดท้ีเ่กดิจากการดําเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 

 

40.3.2 ค่าธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงที ่ของรายไดท้ีเ่กดิจากการดําเนินงานของแฟรนไชส ์
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40 ภาระผกูพนั (ต่อ) 
 

40.4 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าระยะสัน้สําหรบัพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ 
 

ยอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 14,218,739 2,408,106 - - 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 75,000 - - - 

 14,293,739 2,408,106 - - 

 

41 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เมื่อวนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัเวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจการได้จดทะเบียนเพิม่ทุน และโอนหุ้นที่

ไดร้บัชําระแล้วเป็นจํานวน 25.81 ล้านบาท ใหก้บับรษิทั ทําใหย้อดทุนจดทะเบยีนเพิม่จาก 56,400,000 บาท เป็น 82,210,000 บาท 

โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวไม่ส่งผลต่อสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อินเด็ก ครเีอทีฟ วลิเลจ จํากดั ซึ่งจดัประเภทเป็น 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนจํานวน 0.91 ลา้นหุน้ โดยกลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็น

จํานวน 5 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้จําหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)  

จํานวน 4.32 ลา้นหุน้ ซึง่กลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นจํานวน 11.03 ลา้นบาท ภายหลงัการจําหน่ายสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่ม

กจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 2.05 เป็นรอ้ยละ 1.84 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการจําหน่ายหุ้นในบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองค์ จํากัด จํานวนทัง้สิ้น 10,098,000 หุ้น คิดเป็น

จํานวนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธทิีจ่ดทะเบยีนและชําระเตม็มูลค่าแล้วในราคาไม่เกนิ 1 ล้านบาท โดยบรษิทั 

เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั จะเขา้ทําสญัญาซื้อขายหุน้กบัผูซ้ื้อและจะทําการโอนหุน้ตามขัน้ตอนกฎหมายซึ่งคาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายใน

เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565  
 

เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุน เป็นจํานวนไม่เกนิ 471 ลา้นหุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีม่อียู่และจดัสรรใหบุ้คคลในวงจํากดั รายการ

ดงักล่าวจะถูกเสนอเพื่อการอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในเดอืน เมษายน พ.ศ. 2565 





แบบ 56-1 One Report ปี 2564

เอกสารแนบ 1
1.1 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม ผู้ที�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจาํปี 2564

ชื�อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม สดัสว่น ความสมัพนัธ์ วนัที�ไดรั้บการแตง่ตั�ง

 ตาํแหน่ง การถอืหุน้ ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท เป็นกรรมการ/

ในบริษัท (%)* ระหวา่งผู้บริหาร ประเภทธุรกจิ กรรมอิสระ

1 นายแมทธิว  กจิโอธาน 55 MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND ไม่มีหุน้ ไม่มี 5 เม.ย. 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  5 เมษายน 2549

ประธานกรรมการบรษัิท Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA 7 ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 7 ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ   หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุน่ที� 95/2007 14 มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม   หลกัสตูร Directors Accreditation Program: DAP รุน่ที� 57/2006 7 ต.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

บรษัิทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บีอีซี เวลิด์

ปี 2556 – มี.ค. 2560 กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี�

บรษัิทจดทะเบียนอื�น

ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดเิคท

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียนกลาส

บรษัิทอื�น

ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ

2 นายประเสริฐ  ภทัรดลิก 64 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไม่มีหุน้ ไม่มี 30 เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  30 เมษายน 2558

กรรมการอิสระ และ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เครื�องกล) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 30 เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) บรษัิทจดทะเบียนอื�น

  หลกัสตูร Anti Corruption: The practical Guide ACPG รุน่ที� 15/2014 พ.ค. 2564 – ปัจจบุนั          กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปิ�นทอง อินดสัเตรยีล ปารค์

  หลกัสตูร Refresher DCP: DCP Re รุน่ที� 1/2005 มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี�

  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุน่ที� 20/2002 พ.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั�น

ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั ที�ปรกึษาคณะกรรมการ บมจ. ปัญจวฒันา พลาสตกิ

บรษัิทอื�น

ธ.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฑีฆาก่อสรา้ง

มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แอดไวเซอรี� พลสั

ปี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โรบินสนั แพลนเนอร์

  ปี 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คนิเดรค

3 นายสมศักดิ�  พยบัเดชาชัย 73 Diploma Degree Major in Marketing, Armstrong College AA Berkley, ไม่มีหุน้ ไม่มี 7 ก.ย. 2542 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  7 กนัยายน 2542

กรรมการอิสระ   California USA. 7 ก.ย. 2542 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการตรวจสอบ และ ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 2 ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ   หลกัสตูร Directors Accreditation Program: DAP รุน่ที� 49/2006

หมายเหต ุ* สดัสว่นการถอืหุน้ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู (รวมทั�งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักลา่ว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื�อผู้ถอืหุน้ ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2564

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

 185
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เอกสารแนบ 1
1.1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจาํปี 2564

ชื�อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วน ความสัมพันธ์ วันที�ได้รับการแต่งตั�ง

 ตาํแหน่ง การถอืหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท เป็นกรรมการ/

ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกจิ กรรมอิสระ

4 หม่อมหลวงนลินี  หัสดินทร 81 YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขาประเทศองักฤษ ไม่มีหุน้ ไม่มี 6 มิ.ย. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  6 มิถนุายน 2554

กรรมการอิสระ วิชาการธนาคารชั�นสงู จากสมาคมธนาคารแหง่ประเทศไทย 6 มิ.ย. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการตรวจสอบ และ 6 มิ.ย. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

5 นายชัยประนิน  วสุิทธิผล 62 ปรญิญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago ไม่มีหุน้ ไม่มี 26 ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  26 กมุภาพนัธ ์2558

กรรมการอิสระ   สหรฐัอเมรกิา 2 ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ ปรญิญาตรี ครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 1 มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) บรษัิทจดทะเบียนอื�น

  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุน่ที� 88/2007 ปี 2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส

บรษัิทอื�น

  ปี 2553 – ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ� สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย

ปี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. บลแูคนวาส

ปี 2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บจ. พธ ู(1969)

ปี 2534 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ปาทกุา

6 นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพยีซ 47 Elementary Studies of Economics and Law, ไม่มีหุน้ ไม่มี 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  3 ธนัวาคม 2557

กรรมการอิสระ   University of St. Gallen HSG, Switzerland 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสี�ยง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการบรหิารความเสี�ยง Elementary Studies of Law, University of Zurich, Switzerland 2 ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ Diploma - Banking, Swiss Banking Commission 28 ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ บรษัิทไทย (IOD) บรษัิทอื�น

  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุน่ที� 260/2018 ปี 2552 – ปัจจบุนั Co-Founder and Managing Partner Finaport Pte. Ltd., Singapore

  หลกัสตูร Directors Accreditation Program: DAP รุน่ที� 146/2018

7 ดร.แคทลีน  มาลีนนท์ 50 Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University 20.08 ไม่มี 5 เม.ย. 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  5 เมษายน 2549

กรรมการ M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และ B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University 5 เม.ย. 2549 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) บรษัิทจดทะเบียนในกลุ่มธรุกิจ

  หลกัสตูร Directors Certification Program: DCP รุน่ที� 150/2011 ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี�

  หลกัสตูร Directors Accreditation Program: DAP รุน่ที� 9/2004 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี�

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี�

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี�

ปี 2542 – ปัจจบุนั Assistant to the Senior Executive Vice President บมจ. บีอีซี เวิลด์

บรษัิทอื�นในกลุ่มธรุกิจ

  ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บริษทัในเครือ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรยี์�

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทีวีบี ทรี เนต็เวอรค์

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บีอีซี-มลัติมีเดีย

หมายเหตุ * สัดส่วนการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั�งคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ) ในบริษัท ตามรายงานรายชื�อผู้ถอืหุ้น ณ วันที� 30 ธันวาคม 2564

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

เอกสารแนบ 1
1.1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ที�ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที�ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจาํปี 2564

ชื�อ - สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม สัดส่วน ความสัมพนัธ์ วันที�ไดร้ับการแตง่ตั�ง

 ตาํแหน่ง การถือหุน้ ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท เป็นกรรมการ/

ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ กรรมอิสระ

8 นายกิจชาญพชิญ ์ สุกังวานวิทย ์ 33 Master Degree MSc. Business with marketing management, ไม่มีหุน้ ไม่มี 30 ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  30 กรกฎาคม 2563

กรรมการ   Northumbria University, Newcastle, England 30 ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการบริหารความเสี�ยง และ Bachelor Degree, Communication Arts, 21 ส.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม   Bangkok University International College บริษัทอื�น

ปี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บซิบอย โฮลดิ �ง

ปี 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บซิโบล พี อาร ์จี

ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บซิโบล

ปี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ฟู๊ ด เอ็กซแ์พนชั�น

ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บซิมีลล ์

ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อารอ์ี51 กรุ๊ป 

ปี 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แพนเด็ค 

9 นางอังคณีย ์ ฤกษศ์ิริสุข 49 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชีการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไม่มีหุน้ ไม่มี 11 พ.ย. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  - ไดร้บัแต่งตั�งเป็นกรรมการ

กรรมการ  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา มิ.ย. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์    วนัที� 11 พฤศจิกายน 2563

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 23 พ.ย. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์  - ไดร้บัแต่งตั�งเป็นผูร้บัผิดชอบสงูสดุ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารฝ่ายการเงิน   หลกัสตูร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที� 138/2017 บริษัทจดทะเบยีนในกลุม่ธุรกิจ    ในสายงานบญัชีและการเงิน

ผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุ อบรมหลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที� 19 มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี�    เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2556

  ในสายงานบญัชีและการเงิน และ   จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ บริษัทอื�น     

เลขานกุารบริษัท อบรมหลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที� 8 ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะ เมกะวตัต์

  จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

อบรมหลกัสตูรผูป้ฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย

อบรมออนไลนโ์ครงการ TLCA CFO Professional Development Program 

  (TLCA CFO CPD) ครั�งที� 1/2021 หวัขอ้ "Economic update for CFO" และ

  ครั�งที� 4/2021 หวัขอ้ "How finance leaders are adapting within the new

  normal" เป็นการพฒันาความรูต้่อเนื�องทางดา้นบญัชี จดัโดยสมาคมบริษัท

  จดทะเบยีนไทย

หมายเหต ุ* สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง (รวมทั�งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื�อผู้ถือหุน้ ณ วันที� 30 ธันวาคม 2564

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง
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แบบ 56-1 One Report ปี 2564

เอกสารแนบ 1
1.1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงนิ ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญช ีและเลขานุการบริษัท ประจาํปี 2564

ชื�อ - สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม สัดส่วน ความสัมพนัธ์ วันที�ไดร้ับการแตง่ตั�ง

 ตาํแหน่ง การถือหุน้ ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

10 นางสุนทรี  อารยสมบรูณ์ 64 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรปีทมุ ไม่มีหุน้ ไม่มี ปี 2557 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ เป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยั ดแูลการทาํบญัชีเมื�อวนัที� 14 สงิหาคม 2557

ผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรง เป็นผูท้าํบญัชีที�มีคณุสมบตัิและเงื�อนไขของการทาํบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดใน

 ในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี   ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

อบรมออนไลน ์เรื�อง NPAEs ปัญหาสนิทรพัยใ์นทางปฏิบตัิ นบัจาํนวนชั�วโมง CPD: 

  ผูท้าํบญัชี ดา้นบญัชี 4 ชั�วโมง จดัโดยบรษัิท ฝึกอบรมและสมัมนา 2515 จาํกดั

ดาํเนินการกิจกรรมอื�นตามมาตรการช่วยเหลอืผูท้าํบญัชี ตามประกาศฉบบัที� 24/2564

  นบัจาํนวนชั�วโมง CPD: ผูท้าํบญัชี รวม 13 ชั�วโมง

11 นายโชคชัย  ทุตยิาภรณ์ 63 ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไม่มีหุน้ ไม่มี ก.พ. 2546 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฏหมาย บมจ. เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฏหมาย เนติบณัฑิตไทย

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง (รวมทั�งคูส่มรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื�อผู้ถือหุน้ ณ วันที� 30 ธันวาคม 2564

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ

     ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจาํปี 2564

ประเภทของธรุกิจที�เป็นประสบการณท์าํงาน

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ

บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์  ธรุกิจไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง

บมจ. บีอีซี เวิลด ์ ธรุกิจบนัเทิง

บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี� ธรุกิจพลงังาน

บมจ.โอเชียนกลาส ของใชใ้นครวัเรอืนและสาํนกังาน

บมจ. บีบีจีไอ ธรุกิจพลงังาน

บมจ. ปิ�นทอง อินดสัเตรยีล ปารค์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั�น พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บมจ. ปัญจวฒันา พลาสติก สินคา้อตุสาหกรรม

บจ. ฑีฆาก่อสรา้ง รบัเหมาก่อสรา้ง

บจ. แอดไวเซอรี� พลสั บรกิารที�ปรกึษาทางการเงิน

บจ. โรบินสนั แพลนเนอร์ บรกิารที�ปรกึษาในการจดัทาํแผนฟื�นฟกิูจการ

บจ. คินเดรค Holding Company

บจ. บลแูคนวาส บรกิารที�ปรกึษา

บจ. พธ ู(1969) อสงัหารมิทรพัย์

บจ. ปาทกุา อสงัหารมิทรพัย์

บจ. ทีวีบี ทร ีเน็ตเวิรค์   ธรุกิจบนัเทิง

บจ. บีอีซ-ีมลัติมีเดีย  ธรุกิจบนัเทิง

บจ. บิซบอย โฮลดิ �ง Holding Company

บจ. บิซโบล พี อาร ์จี บรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร

บจ. บิซโบล บรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร

บจ. ฟู๊ ด เอ็กซแ์พนชั�น บรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร

บจ. บิซมีลล์ บรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร

บจ. อารอ์5ี1 กรุป๊ บรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร

บจ. แพนเด็ค การขายสง่เฟอรน์ิเจอรช์นิดใชใ้นครวัเรอืน

บจ. เดอะ เมกะวตัต ์ ธรุกิจพลงังาน
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   เอกสารแนบ 1

   รายชื�อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง

                               รายชื�อบริษัท บริษัท บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง

           ชื�อ - สกุล 1 2 3 1 2 3 1 1

1 นายแมทธิว กจิโอธาน X , /, // X , /, // X , /, // X , /, // X , /, // X , /, // X , /, // /

2 นายประเสริฐ ภทัรดิลก /

3 นายสมศักดิ�   พยบัเดชาชัย /

4 หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร  /

5 นายชัยประนิน  วิสุทธิผล /

6 นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ /

7 ดร.แคทลีน มาลีนนท ์   / / / / / / / X , /, //

8 นายกจิชาญพิชญ ์ สุกงัวานวิทย ์ /

9 นางอังคณีย ์ฤกษศ์ิริสุข // / / / /, // /, // /, // /

10 นางสุนทรี อารยสมบูรณ์

11 นายโชคชัย ทุติยาภรณ์

หมายเหตุ X    หมายถงึ    ประธานกรรมการ 

//     หมายถงึ    กรรมการบรหิาร 

/      หมายถงึ    กรรมการ 

รายชื�อบรษัิทตามลาํดบัในตาราง

บริษัทยอ่ยที�ถอืหุน้โดยตรง บริษัทยอ่ยที�ถอืหุน้ทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง

1. บจ. เวฟ พิคเจอรส์ 1. บจ. เวฟ ทีวี 1. บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี� 1. บมจ. บีอีซี เวิลด์

2. บจ. เวฟ ฟู้ด กรุป๊ 2. บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์

3. บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชั�น กรุป๊ 3. บจ. วอลลส์ตรที อิงลิช (ประเทศไทย) 

บริษัทยอ่ยที�ถอืหุน้โดยตรง บริษัทยอ่ยที�ถอืหุน้ทางอ้อม
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เอกสารแนบ 1 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานกุารของบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ทัง้นีห้นา้ที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้ 

1. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษัท 

• หนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้

ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหนา้ที่อ่ืนตามที่บริษัทมอบหมายดงันี ้

• ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้

เป็นไปตามกฎหมาย 

• ทาํหนา้ที่ในการดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถ้ือหุน้ 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กาํกับดูแล เช่น สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กาํกบัดแูลและสาธารณชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

• จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

• หนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

รายชื่อบริษัทย่อย / รายชื่อกรรมการ บจ. วอลลส์ตรีท องิลิช 

(ประเทศไทย) 

บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน X  , / , // X  , / , // 

2. ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ / / 

3. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิรสิขุ / , // / , // 

 

หมายเหต ุ

1. X   = ประธานกรรมการ 

//   = กรรมการบรหิาร 

/   = กรรมการ 

2. บรษิัทย่อย ใหห้มายถึง บรษิัทย่อยท่ีมีนยัสาํคญั เชน่ มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็รวมของปีบญัชีล่าสดุ คอื บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) และ บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์ 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



                          แบบ 56-1 One Report ปี 2564

เอกสารแนบ 3

รายละเอยีดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท

ชื�อ - สกุล / อายุ คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณท์าํงาน 

 ตาํแหน่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท

นายปริญญา สุทธิยงค์ 56 ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ส.ค. 2546 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน ประกาศนียบตัรชั�นสงูทางการสอบบญัชี ส.ค. 2542 – ส.ค. 2546 ผูช้่วยผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

นางสาวอัญชลี พุทธปฏิโมกข์ 52 ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ สาขาบญัชีบรหิาร ปี 2557 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่าย Compliance บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

ผูจ้ดัการฝ่าย Compliance   จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ส.ค. 2540 – ธ.ค. 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี�

ประกาศนียบตัรชั�นสงูทางการสอบบญัชี 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีทรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงันี ้   

1. ทรัพยสิ์นหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

(1) ทรพัยส์ินถาวร  
 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 2 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 

 

บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช 

(ประเทศไทย) เป็นเจา้ของ 

25.92 มี 

 

หมายเหตุ 
1 มลูค่าตามบญัชีสทุธิ = ราคาทนุ – ค่าเส่ือมราคาสะสม – ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 
2 ทรพัยสิ์นถาวรมีภาระผกูพนั เป็นภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าการเงิน และ/หรือจดจาํนองเพื่อคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
 

(2) สินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน   
 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

(1) สินทรพัยส์ิทธิการใช ้2 บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช 

(ประเทศไทย เป็นเจา้ของ  

66.55 มี 2 

(2) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 3 บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป และ 

บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) เป็นเจา้ของ 

21.37 ไม่มี 

 

หมายเหตุ 
1 มลูค่าตามบญัชีสทุธิ = ราคาทนุ – ค่าเส่ือมราคาสะสม / ค่าตดัจาํหน่ายสะสม – ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 
2 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้เป็นการจดัประเภทรายการใหมต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า โดยการรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้น

ตามสญัญาเช่า   
3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย ลิขสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง และอ่ืนๆ    
 

(3) ค่าความนิยม   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจในปี 2557 ไดแ้ก่ เงินลงทนุใน บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศ

ไทย) รวมเป็นจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท    
 

(4) การดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่พ่ึงพิงบนสญัญาการไดร้บัสิทธิ (Master Franchise)  

บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุน้รอ้ยละ 100 โดยบริษัท ไดล้งนามในสญัญาการไดร้บัสิทธิการเป็น Master 

Franchise จาก WSE Hong Kong Limited ผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในระบบการเรียนการสอนของ Wall Street English ในการนี ้กลุ่มบริษัท

สามารถที่จะขยายโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในรูปของ Sub–Franchise ได ้โดยสัญญา Master Franchise ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

สญัญาปัจจบุนั Area Development Agreement ซึ่งมีเง่ือนไขสญัญาที่ไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาํคญั ยกเวน้ การที่กลุ่มบริษัท สามารถที่จะขายสิทธิใน

การเปิดสาขาใหก้บัผูอ่ื้นได ้นอกเหนือจากเดิมที่กลุ่มบริษัทตอ้งเป็นผูเ้ปิดสาขาเอง โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาดงักล่าว ไดด้งันี ้

1) วนัเดือนปีที่เกิดรายการ : พฤษภาคม 2561 

2) ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี (สิทธิในการขยายต่อไดอี้ก 10 ปี) 

3) ประเทศที่ไดร้บัสิทธิ : ประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยมุ่งเนน้การลงทนุในสดัส่วนที่มากพอใหบ้ริษัทเขา้รว่มบริหารจดัการและกาํหนดแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจได ้โดยบริษัทจะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ๆ  

เอกสารแนบ 4 ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  
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บริษัทได้จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ใน               

https://www.wave-groups.com หวัขอ้ “การกาํกับดูแลกิจการทีด่”ี ดงันี ้ 

1. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี สามารถดรูายละเอียดตาม 

https://www.wave-groups.com/th/sustainability/cg/cg_policy  

2. จรรยาบรรณธุรกิจ สามารถดรูายละเอียดตาม 

https://www.wave-groups.com/th/sustainability/cg/cg_policy  

 

นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ใน               

https://www.wave-groups.com หวัขอ้ การกาํกับดูแลกิจการทีด่”ี ดงันี ้ 

1) กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  

2) กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

3) กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

4) กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

5) กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

กฎบตัรต่างๆ ขา้งตน้สามารถดรูายละเอียดตาม https://www.wave-groups.com/th/sustainability/cg/cg_charter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 

https://www.wave-groups.com/th/sustainability/cg/cg_policy
https://www.wave-groups.com/th/sustainability/cg/cg_policy
https://www.wave-groups.com/th/sustainability/cg/cg_charter
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบตัิครบถว้น

ตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด จาํนวน 3 ท่าน คือ นายประเสริฐ 

ภทัรดิลก เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หม่อมหลวงนลินี หสัดินทร และนายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจาํนวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับสาํนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ และ       

ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษัท เพ่ือสอบทานแผน และขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนรบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีการประชุม 1 ครัง้ ที่ไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือ

หารือและรบัทราบความเหน็ที่เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี    

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดม้อบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการ มาตรฐาน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

โดยสรุปผลการปฏิบตัิงานที่สาํคญัได ้ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ช่ือถือได้ 

• สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผูส้อบบญัชี และฝ่ายจัดการของบริษัท  

โดยไดส้อบถาม รบัฟังคาํชีแ้จง รวมทัง้ใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบริษัทและ บริษัท

ย่อย โดยผูส้อบบญัชีไดย้ืนยนัถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานและไดร้บัความร่วมมือจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี ก่อนนาํเสนอรายงาน

ทางการเงินใหค้ณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิใหเ้ปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• รบัทราบรายงานการวิเคราะหง์บการเงินรายไตรมาสจากฝ่ายจดัการของบริษัท 

• รบัทราบและพิจารณาเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการจัดการเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ที่จะเปิดเผยในหนา้

รายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 2564 มีความถูกตอ้งตามที่ควรใน

สาระสาํคญั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พียงพอ เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

• พิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน   

• ใหค้วามเหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายใน รบัทราบผลการตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงคณุภาพของงานตรวจสอบภายใน จดัให้

มีกระบวนการของการติดตามผลความคืบหนา้การดาํเนินการของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาํนัก

ตรวจสอบภายใน  

• ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบที่นาํเสนอ

โดยสาํนกัตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูส้อบบญัชี 

• สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทสาํหรบัปี 2564 ตามแบบประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและสาํนักตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบถามใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

และกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง    

• รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและขอ้สังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25           

แห่งพระราชบญัญัติว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทไดมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบญัชี เพ่ือนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ และ/หรือนายไพบลู ตนักลู และ/หรือ

นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ ์เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษทัย่อย ประจาํปี 

2565  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทที่เสนอแต่งตัง้มีความเป็นอิสระ ไม่ไดใ้หบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี มี

ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณท์ี่เหมาะสม และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด  

 

5. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและรายการทีมี่ความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาํหนดทีเ่ก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายงานจากฝ่ายจดัการเร่ืองการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามที่

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนดาํเนินการ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า บริษัทไดมี้การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เกี่ยวขอ้ง 

 

6. อ่ืน ๆ 

• ติดตามการดาํเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกบัมาตราการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

• สอบทานขอ้มลูที่เปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)  

• รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทกุครัง้  

• คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ซึ่งจากผลการประเมินปี 2564 พบว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างครบถว้น ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (AC Charter) เป็นประจาํทกุปี   

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกาํหนดไว ้และไดม้อบหมายใหส้าํนักตรวจสอบภายในมีหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นตามนโยบายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น  

  



แบบ 56-1 One Report ปี 2564  
 

198 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

• จาํนวนการประชมุและการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก                    4/4 

2. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร  4/4 

3. นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั 4/4 

 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 (นายประเสริฐ ภทัรดิลก) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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	 จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
	 ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
	 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
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	ก) การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทำให้ค่าตอบแทนของสัญญาเช่า(หลังปรับปรุง)มีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าค่าตอบแทนของสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลง
	ข) การลดค่าเช่า เป็นการลดค่าเช่าซึ่งครบกำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ
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	สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
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	 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น  โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะ จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้น...
	 หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
	เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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	ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
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	หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ส...
	หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงิ...
	6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กั...
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
	- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
	- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงิน...
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเ...
	6.15 ผลประโยชน์พนักงาน
	(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน วันลาประจำปี วันลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบัน โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวัน...
	(ข) โครงการสมทบเงิน
	กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัญญา กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม เมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ
	(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
	ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับส...
	กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
	ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
	(ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
	กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป...
	6.16 ประมาณการหนี้สิน
	กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้
	กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
	6.17 ทุนเรือนหุ้น
	หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
	ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของเจ้าของ
	6.18 การรับรู้รายได้
	รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการขายสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
	กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
	สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ...
	6.18 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
	ความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มกิจการ มีดังนี้
	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการขึ้นตรงกับแผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการเป็นผู้กำหนด ประเมิน บริหารและป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ...
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
	ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด (ต่อ)
	ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด (ต่อ)
	ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)
	ก) การบริหารความเสี่ยง
	ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)
	ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

	วงเงินกู้ยืมจำนวน 10 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นจำนวน 20 ล้านหุ้น ของบริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	วงเงินกู้ยืมจำนวน 20 ล้านบาท ค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 20 ล้านบาท)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน
	7.2.1 การบริหารความเสี่ยง

	มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้
	ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิด ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
	ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ ในตลาด
	ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
	การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
	ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
	ข) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
	ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	ง) การจัดประเภทรายการของบริษัทร่วม
	ผู้บริหารได้ประเมินระดับของความมีอิทธิพลที่กลุ่มกิจการมีใน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และได้ตัดสินว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัท และข้อเท็จจริงตามเ...
	จ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด โดยเฉพาะการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 39.4) กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเ...
	12.1 สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
	ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
	มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า
	เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
	การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
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	กลุ่มกิจการได้นำส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงที่มีราคาตามบัญชีจำนวน 1.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท)  ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
	งบการเงินรวม
	กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานสถาบันสอนภาษา ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากรายได้และจำนวนสาขาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะก...
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	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
	ภาระผูกพัน 2

	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
	มี

	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
	ภาระผูกพัน

	(1) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 2
	มี 2

	(2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3
	ไม่มี

	(4) การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่พึ่งพิงบนสัญญาการได้รับสิทธิ (Master Franchise)
	บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ได้ลงนามในสัญญาการได้รับสิทธิการเป็น Master Franchise จาก WSE Hong Kong Limited ผู้เป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระบบการเรียนการสอนของ Wall Street English ในการนี้ ก...
	1) วันเดือนปีที่เกิดรายการ : พฤษภาคม 2561
	2) ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี (สิทธิในการขยายต่อได้อีก 10 ปี)
	3) ประเทศที่ได้รับสิทธิ : ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	
	- Brand building
	- Pricing
	Jeffer sets pricing by consideration of customers as a main factor. Its pricing policy is to give customers of any age and gender the opportunities to have quality steak in relaxing atmosphere and at reasonable prices.
	- Business expansion
	The COVID-19 pandemic had an impact on the overall economy. There had been delays in spending and investment. Consumers had become frugal. Therefore, this was not the time for investment and the Company had deferred plan to expand outlets until market...
	- Launch of new menu and promotions
	Customers want to reduce the risk of going out and behavior of ordering food delivery is increasing. Therefore, new menu and promotions focus more on takeaway items.
	 Target customers
	 Distribution channels
	This was the year consumer behavior demanded more careful spending. Business operators must deploy various strategies to attract customers. This was also true for food business, creating strong competition this year, especially large-scale organizatio...
	In the year 2021, the Covid-19 pandemic had caused changes in consumer behavior. Dining behavior had also changed. People were dining out less and ordering food delivery or cooking their meals at home. On-line groups were created to exchange food reci...
	From 2017 onwards, Jeffer places importance on retention of existing customers. Jeffer has organized digital Customer Relationship Management to increase repeat purchase by existing customers and referral of new customers to Jeffer.
	For product development, Jeffer focuses on relationship with trade partners by cooperation with its trade partners to develop new menu, including cost planning and internal management. Jeffer’s procurement policy is to order raw materials from 2 – 3 s...

	
	โทรศัพท์ : (02) 844-1000 โทรสาร : (02) 286-5050
	การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
	- การบริหารต้นทุน
	- การสร้างแบรนด์
	ในปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงเน้นการสร้างแบรนด์ที่ตอบสนองพฤติกรรมลูกค้า กล่าวคือ เน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับการร่วมมือกับบริษัทเดลิเวอรี่ต่างๆ ในการสื่อสารและช่อง...
	- การกำหนดราคา
	บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพได้มีโอกาสทานสเต๊กที่มีคุณภาพ ในร้านที่สะดวกสบาย ในราคาที่ย่อมเยาว์ สมเหตุสมผล
	- การขยายสาขา
	ด้วยภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม เกิดการชะลอตัวในการใช้จ่ายและการลงทุน ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้เงินน้อยลง ดังนั้นการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้พิจารณาหยุดแผนการข...
	- การออกสินค้าเมนูใหม่และจัดโปรโมชั่น
	ด้วยเป็นปีที่พฤติกรรมผู้บริโภค มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ทุกๆ องค์กรต่างต้องพากันใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการดึงดูดกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งในธุรกิจอาหารด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากในปีนี้ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่ลงทุนเ...
	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
	โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
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