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ข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลทั่วไป ณ 31 ธันวาคม 2557 
 

ช่ือบริษัท     : บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท    : 0107557000446 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์    : TVT 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                  : ประกอบธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์และรายการบนัเทิง โดยแบง่

ลกัษณะธุรกิจเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจโฆษณา ซึง่เกิดจากการ
ผลติรายการโทรทศัน์ 2) ธุรกิจให้บริการ ซึง่เกิดจากการรับจ้างผลติ
รายการ การจดักิจกรรม 3) ธุรกิจบริหารศิลปิน และ 4) ผลติและ
จําหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊ค ขายส่ือโฆษณา 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1213/309-10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวง 
   พลบัพลา เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์     : 02-559-0022 
โทรสาร     : 02-559-0075, 02-559-3609 
เวบ็ไซต์ (URL)    : www.tvthunder.co.th 
ทนุจดทะเบียน    : 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว   : 150,000,000 บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน) 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น   : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

 
บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์หุ้นสามญั  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : (66) 2229 2800 
โทรสาร : (66) 2359 1259 
TSD  Call  center : (66) 2229 2888 

 
ผู้สอบบญัชี    บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเูปอส์ เอบีเอเอส จํากดั  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 
ชัน้ 15 อาคาร บางกอกซิตีท้าวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาธรใต้ 
กรุงเทพมหานคร 10120 
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โทรศพัท์: (66) 2344 1000 
ท่ีปรึกษากฎหมาย      บริษัท ติลลกีิแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

ศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ ชัน้ 26 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่อง 
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์: (66) 2253 5555 
โทรสาร : (66) 2653 5678 
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รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ ์
- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอสิระ 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. 

 ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 เม่ือ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จํากัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

2555 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสโคสทเ์ฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จาํกัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์นเทค จํากัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปเชียลตีเ้ท็ค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 

2551 - 2555 กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 

2551 - 2553 กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) 
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นางภทัรภร  วรรณภญิโญ 
- รองประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น  31.59%  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ภรรยา     :       กรรมการ /ประธานที่ปรึกษา 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2557 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2535 – ปี 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 

 

 

 

    นายสมพงษ ์ วรรณภญิโญ 
- กรรมการ 

- ประธานที่ปรึกษา 

 

สัดส่วนการถือหุ้น  25.00%  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

สามี      :       รองประธานกรรมการ 
วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญากิตติมศักดิ์เทคโนโลยีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวทิยุกระจายเสียง     

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2557  

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 –  ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 ปี 2555 –  ปี 2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 ปี  2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด 



 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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       นายภษูติ  ไลท้อง 
- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014  เม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2557 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 2548 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 

                                       นายพริฐั  เย็นสดุใจ 
- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /                      
รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       
สายงานพัฒนาการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น  1.42%  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

สามี     :       กรรมการ (นางณภัทร  วรรณภญิโญ) 
 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาโท การตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี Major in Investment / Finance Babson College Massachusetts, U.S.A. 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2557 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /  บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) 

  รองประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร /  

  รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานพัฒนาการลงทุน  

 ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด 

 ปี 2553 – ปี 2554 Regional Face Care Manager UNILEVER ASIA 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บรษัิท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แอ็บโซลูท ดราม่า จํากัด 
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                       นายณฐกฤต วรรณภญิโญ 
- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      
สายงานพัฒนาธุรกจิ 

สัดส่วนการถือหุ้น  16.67%  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

บุตร     :       รองประธานกรรมการ /ประธานที่ปรึกษา 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาโท Enterprise Management for Creative Arts, College of Communication, London 

 ปริญญาตรี Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2557 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท ดราม่า จํากัด 

 ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / Executive producer บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด 

 ปี 2552 – ปี 2553 Producer Index Creative Village 

 

 

 

        นางปิยพร  ไลท้อง 
- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานการผลติ 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน)  

 ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารอาวุโส สายงานการผลิต บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 ปี 2553 – ปี 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 

 



 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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 นางสาวณภทัร  วรรณภญิโญ 
- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและการขาย 

สัดส่วนการถือหุ้น  15.26%  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

บุตร        :       รองประธานกรรมการ /ประธานที่ปรึกษา 

ภรรยา     :       กรรมการ (นายพรัิฐ  เยน็สุดใจ) 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาโท Marketing,University of East  Anglia,UK 

 ปริญญาตรี Communication Art, Chulalongkorn University,Thailand 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน)  

 ปี 2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานการตลาด บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) 

     และการขายสายงานการตลาด และการขาย 

 ปี 2552 – ปี 2557 Marketing Director บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้อํานวยการสายงานตลาด บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แอ็ปโซลูทดราม่า จํากัด 

 

 

 

 

                                            นางสาวนาร ี วชิชุนากร 
- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงนิ 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 ปี 2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สายงานการเงนิ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด(มหาชน) 

 

 

 



 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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                                        นายสโิรเวฐณ ์ลมิปิวรรณ 
- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    
สายงานสนับสนุนการบริหาร 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2539 – ปี 2556 Managing Director บริษัท ไบโอพูล จํากัด ในเครือ สหยูเนี่ยน จํากัด(มหาชน) 

 ปี 2554 – ปี 2556 Vice President (Medical Device) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปี 2556 – ปี 2557 Country Business Manager (PAS) บริษัท เบคตัน ดคิคินสัน (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดดิคอลเฮลท์แคร์ จํากัด 

 ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮบริดมาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) จํากัด 

 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สายธิราช(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

       รศ.ดร.กลัยาน ี ภาคอตั 
- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอสิระ 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 M.Bus (By Research) RMIT University, Melbourne, Australia 

 Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia 

 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP)  

    รุ่นที่ 99/2012 เม่ือ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2556 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
 

 



 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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   นายสทุธธิรรม  จริาธวิฒัน ์
- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอสิระ 

วุฒิการศึกษา และการอบรม 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Mayryland (CooegePark) U.S.A. 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Lona University U.S.A. 

 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ถึงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2546 

ประวัติการทํางานในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  
 ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน)  

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัโฮลดิ้ง จํากัด  

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรลัดีพาทเมนท์สโตร ์จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เตียงจิราธิวฒัน์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลั มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปอินเตอร์เทรด จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลั เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพลินฤดี จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเคเค พรอพเพอร์ตี้ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีเอส. โฮลด้ิง จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด  

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟร์เวย์ เอสเตท จํากัด  

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ จาํกัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัรีเทลคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออนเวิร์ด โฮลด้ิง จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพสินค้าบางนา จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสันรัชดา จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสันสุขมุวิท จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสันนครินทร์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์.ดี. พัฒนา จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ นครศรธีรรมราช (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จํากัด 



 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พีบีโลจิสติก จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัฟู้ดรีเทล จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัซูเปอร์มาร์เก็ต จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัรีเทลเทรนน่ิงเซ็นเตอร ์จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัแฟมิลี่มาร์ท จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแควร์ รทิช์ พลาซ่า จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีเอชดี จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสเอชดี จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ขอนแก่น จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ชลบุรี จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลั พัฒนา พระราม3 จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลั เรยีลตี้ เซอร์วิส จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา พระราม2 จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลังสวน เรยีลตี้ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางนาเซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัเวลิด์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด 

 ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคชัน่ แมเนจเม้นท์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลัฟู้ดอเวนิว จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น เลิรน์นิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรลั บางกอกคอนเวนชัน และเอ็กซิบิชั่น จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด 

 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทารา อนิเตอรเ์นชั่นแนล แมนเนจเม้นท์  

      (ประเทศไทย) จาํกัด 



บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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การวจัิยและพัฒนา 
 

บริษัทให้ความสําคญักบัการคิดเพ่ือพฒันาและสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ท่ีมีความแปลกใหม่ หลากหลาย และตอบ
โจทย์ผู้ ชมรายการ โดยเน้นการกําหนดนโยบายในการสร้างสรรค์และพัฒนารายการโทรทัศน์อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้าน
รูปแบบรายการ เนือ้หาสาระ และความบนัเทิง เพ่ือให้รายการโทรทศัน์ได้รับความนิยมจากประชาชนโดยตลอด ซึ่งการท่ี
บริษัทมีทีมครีเอทีฟท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสบการณ์มายาวนาน ทําให้สามารถสร้างสรรค์รายการใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวัและแตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืน โดยนําเสนอความแปลกใหม่ สิ่งท่ีเหนือความคาดหวงัและตรงกบัความ
ต้องการของผู้ ชมรายการ ทัง้นี  ้รายการทุกรายการของบริษัทและบริษัทในเครือ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
กลัน่กรองก่อการตดัสินใจผลิตรายการ รวมถึงแต่ละเทปท่ีจะนํามาออกอากาศจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพและ
เนือ้หารายการก่อนออกอากาศ ตลอดจนมีการติดตามเพ่ือประเมินผลระดบัความนิยมและกระแสตอบรับจากผู้ชมรายการ
อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาพฒันารายการอ่ืนๆ ตอ่ไปในอนาคต  

 
นอกจากนี ้ในการสร้างสรรค์รายการใหม่ขึน้มานัน้ ทางบริษัทจะศกึษาและสํารวจความเห็นเบือ้งต้นผา่นการสอบถาม

ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในสายงานหรือในวงการ อาทิ ลกูค้าโฆษณา เอเจนซ่ี หรือแม้กระทัง่เจ้าของสถานีเพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการการรับชมรายการของผู้ชมรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสนิยมในแต่ละช่วงเวลา และนํามาวิเคราะห์เพ่ือ
สร้างสรรค์รายการท่ีคาดว่าจะสามารถทําให้รายการของบริษัทได้รับความนิยม ควบคู่ไปกับการให้ความสําคญักับการ
พฒันาบคุลากรของบริษัท โดยมีการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ือง ผ่านการเชิญวิทยากรผู้ มีความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ด้าน เข้ามาให้ความรู้กบัพนกังานภายในบริษัท และจดัส่งพนกังานเข้าอบรมในหลกัสตูรต่างๆ เพ่ือเพิ่มความสามารถและ
ประสทิธิภาพในการทํางานของพนกังาน 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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โครงการในอนาคต  
 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีโครงการในอนาคต เพ่ือพฒันาและเพิ่มมลูคา่ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. โครงการก่อสร้างสตดิูโอ  
 บริษัทมีโครงการท่ีจะก่อสร้างสตูดิโอสําหรับถ่ายทํารายการแห่งใหม่จํานวน 3 สตูดิโอ เพ่ือรองรับการขยาย
กิจการของบริษัท รวมถึงเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจการผลิตส่ือโทรทศัน์ ซึ่งสตดิูโอถือเป็นปัจจยัหลกัในการทํางาน
ของสายงานการผลิตส่ือโทรทศัน์ โดยปัจจบุนับริษัทมีสตดิูโอเพียงแห่งเดียว ทําให้เกิดข้อจํากดัในการรับงาน ดงันัน้ การมี
สตดิูโอเพ่ิมขึน้จะช่วยเปิดโอกาสในการรับงานของบริษัทให้มีมากขึน้ กอปรกบัเป็นการช่วยลดต้นทนุค่าเช่าสตดิูโอ ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนการผลิตรายการหลกัของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี ้บริษัทยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่า
สตูดิโอดงักล่าว ซึ่งนับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแผนท่ีจะก่อสร้างบนท่ีดินในกรรมสิทธ์ิบริษัท 
เนือ้ท่ีรวมประมาณ 8 ไร่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 2 ปี โดยปัจจุบันอยู่
ระหวา่งการก่อสร้างงานฐานราก  
 

2.  ขยายการผลติรายการโทรทศัน์ 
  บริษัทมีแผนท่ีจะขยายการผลิตรายการโทรทศัน์เพ่ือเพิ่มการผลติและรูปแบบรายการ โดยการดําเนินการดงักลา่ว
จะเป็นตวัช่วยในการขยายฐานลกูค้าและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึน้ อีกทัง้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม ทุก
เพศ ทุกวยั อย่างทัว่ถึง เน่ืองจากในปัจจุบนัรายการท่ีออกอากาศในแต่ละช่วงเวลา หรือแม้กระทัง่แต่ละสถานี ล้วนจะมี
กลุม่ผู้ชมหลกัในช่วงเวลานัน้ๆ และรูปแบบรายการของแต่ละสถานี มกัจะมีความแตกต่างกนั ซึง่การลงทนุนีส้ามารถตอบ
โจทย์การทําธุรกิจนีไ้ด้เป็นอย่างดี การระดมทนุเพิ่มเติมท่ีได้เข้ามานัน้จะสามารถช่วยให้บริษัทผลิตรายการออกมาได้ใน
หลากหลายรูปแบบมากขึน้กวา่เดิมซึง่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้ รับชมได้อยา่งครอบคลมุ  
  

 

3. ลงทนุในระบบการถ่ายทํา 
 บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุในระบบการถ่ายทําสําหรับใช้ในการผลิตรายการ ซึง่สง่ผลประโยชน์เป็นอย่างสงูกบัธุรกิจ
ท่ีบริษัทดําเนินการอยู่ เน่ืองจากปัจจบุนัการถ่ายรายการบางขัน้ตอน บริษัทจําเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีอปุกรณ์
คณุภาพสงูสําหรับใช้ในการถ่ายทํา อาทิ แสงและไฟ และกล้องสําหรับถ่ายทํารายการ เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการดงักล่าว
จะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุจากการผลิตได้ประมาณร้อยละ 10 – 20 ของต้นทนุการผลิตปัจจบุนั นอกจากนี ้บริษัท
ยงัสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการเช่าระบบหรือจดัการระบบให้แก่ผู้ผลติรายอ่ืนได้อีกด้วย 
 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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การกาํกับดแูลกิจการ 
 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 มีมติกําหนด
นโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานขององค์กรทกุคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลของ
องค์กร ข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทไปสูแ่นวปฏิบติัอนัเป็นเลศิในระดบัสากล ซึง่สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และมุ่งมัน่ท่ีจะกํากบัดแูลการบริหารงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระสําคญั
ของการกํากบัดแูลกิจการแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดท่ี 1 : สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษัทให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงักล่าวครอบคลมุ
สิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร 
ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ และการลดทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานดงักล่าวแล้ว บริษัทกําหนดให้มี
การดําเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่ง
เอกสาร โดยบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่
น้อยกว่า 7 วนั โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารข้อมลูประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชุม
และออกเสียงลงมติ 

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบ
ใดท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ  

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือ
หุ้น รวมถึงในการประชมุ บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ จะให้ข้อมลูรายละเอียด
ในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น  

4) กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชมุเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องได้ 
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5) เม่ือการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
หมวดท่ี 2 : การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  
 บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กําหนด
แนวทางปฏิบติัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งในการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัควร รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
หรือผู้ อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทัง้นี  ้การดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและ
ตามลําดับวาระการประชุมท่ีมี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและ
เพียงพอ รวมทัง้จะไม่เพิ่มวาระการประชมุหากไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 
 บริษัทฯได้กําหนดมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ โดยกําหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ 
บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตวั และมอบหมายให้ประธานเจ้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตาม
มาตรการลงโทษท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯสําหรับตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 
และบทลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
หมวดท่ี 3 : บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
 บริษัทฯให้ความสําคญักับการกํากับดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลกูค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือผู้
ลงทุน เจ้าหนี ้และชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ เป็นต้น ผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องบริษัทฯจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี  บริษัท
ฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสร้างเสริม
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยดี รวมถงึสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบั
กิจการ และสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทกุฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทฯยงัจดัให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ   
 บริษัทฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้ มีส่วนได้เสียในการ
สร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ดงันี ้
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 ให้ความสําคญักบัพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ โดยปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการ
มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการให้ความสําคญักับ
การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภยัในการทํางานและคณุภาพ
ชีวิตของพนกังานเป็นสําคญั  

 การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบติัตามสญัญาท่ีทํา
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

 การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมตามข้อตกลงท่ีมี  

 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ด้านคุณภาพสินค้า และการ
ให้บริการท่ีดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลบัของลกูค้า และการให้ความสําคญักบัการกําหนด
ราคาท่ีเป็นธรรมและเทา่เทียม ภายใต้นโยบายการกําหนดราคาท่ีมี 

 การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพ่ือทําลายคู่แข่ง
ทางการค้า 

 ให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
สงัคม เพ่ือชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมาย
กําหนด ซึ่งข้อมลูสําคญัท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเ้พ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ 
ได้แก่ เปิดเผยข้อมลูการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครัง้ของการประชมุ
และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการ
ปฏิบติังานตามนโยบาย ทัง้นี ้ข้อมลูต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสูส่าธารณะผ่านช่องทางสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย 
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หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ซึง่สามารถนําประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและกําหนดแนวนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
และมีหน้าท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว้ ซึง่บริษัทฯมีคณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจํานวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้ บริหารจํานวน 4 ท่าน โดยมี
กรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดลุ
ของกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี  ้บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการ
ดําเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   
 บริษัทฯ มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนท่ีชัดเจนและโปร่งใส โดยนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุม  ผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้
ปฏิบัติหน้าท่ีกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้อัตราค่าตอบแทนท่ีกําหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 
 กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์
สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกคน นอกจากนี ้
กรรมการบริษัททกุคนยงัอทุิศเวลาเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเตม็ท่ีและเพียงพอ รวมทัง้ถือปฏิบติัในการ
เข้าประชมุคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตผุลจําเป็น  

นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยงัให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ข้อมลูท่ีเปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่ือของตลาดหลักทรัพย์และ
สํานกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซด์ของบริษัทภายหลงัจากการนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา/พิจารณา

คา่ตอบแทน (รายละเอียดเพิ่มเติมสว่นท่ี 2.3 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ หวัข้อ 10 โครงสร้างการจดัการ) ทัง้นี ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมติัขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะชดุ ดงันี ้ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดั ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ ถือหุ้น  
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากการออกตามวาระ  

3. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

4. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม
ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป  

5. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจผกูพนับริษัทได้  
6. แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ

เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้  

7. พิจารณาอนุมติัการทํารายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีท่ีรายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีท่ีรายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะทํา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

10. กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยทุธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และ
กํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลเพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

11. ประเมินผลการปฏิบติังานและกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยมีความตัง้ใจและระมดัระวงั ใน

การปฏิบติังาน 
13. กํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
14. กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

กําหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถงึความเป็นไปได้และความสมเหตสุมผล 
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15. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลูท่ี
เป็นสาระสําคญัตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

16. ประเมินผลการปฏิบติังานและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู 
17. กํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
18. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อํานาจการ

บริหาร การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด 
19. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานของ

บริษัทให้คณะหรือบคุคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยจดัทําเป็น
คูมื่ออํานาจดําเนินการ และให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

20. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลจดัให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจําปี เพ่ือนําเสนอต่อผู้ ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้   

22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเร่ืองสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

23. กํากบัดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบติัด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน
ทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทัง้นําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน
ร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเร่ืองดังกล่าวให้มีความ
ถกูต้องและครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 

ครัง้ 
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องหรือจําเป็น 
12. ให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษา

ในกรณีจําเป็น 
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบติังานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ใน
การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 ทัง้นี ้ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบคุคลภายนอก โดยกรรมการ
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ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระท่ีคณุสมบติัตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
ท่ี ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ และ รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ทําหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และ
รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีใ้นการดําเนินการประชมุของคณะกรรมการบริหาร
ต้องมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของกรรมการบริหาร สว่นการลงมติของคณะ
กรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากท่ีประชมุ และคะแนนเสียงดงักล่าวท่ีนบัได้อย่างน้อย
กึง่หนึง่จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทัง้หมด 

2. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดบัการอนมุติัของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และจดัให้มี
การแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขัน้ตอน และวิธีการทํา
ธุรกรรมกบั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพ่ือ
ป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุติัหลกัการ รวมถึงควบคมุ
ให้มีการถือปฏิบติัตามหลกัการและข้อกําหนดท่ีได้รับอนมุติัแล้ว     

3. พิจารณางบประมาณประจําปี  และขัน้ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
และควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
5. พิจารณาอนมุติัการลงทนุ และกําหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอํานาจในคูมื่ออํานาจดําเนินการ 
6. พิจารณาการทําสญัญาตา่งๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษัท ตามอํานาจในคูมื่ออํานาจดําเนินการ 
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลท่ีสําคัญต่างๆ ของบริษัท  อย่างเพียงพอ  เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้น รวมถึงจดัทํารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและ
โปร่งใส 

8. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
9. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม ่หรือการเลกิธุรกิจ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
10. กํากบัดแูลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบติังานต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือการกระทําท่ีผิดปกติ หรือการกระทําผิด

กฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที  และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบท่ีมี
สาระสําคัญ  จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอัน
สมควร  

11. ดําเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
หรือตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

12. การดําเนินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนมุติัจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ถดัไป 
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 ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ขดัแย้งกบับริษัท ซึ่งการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุม
ความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและ
ควบคมุความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนัน้ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ 

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  ท่ีจะ
ควบคมุความเส่ียง 

5. มีอํานาจในการเรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแต่งตัง้และกําหนดบทบาทท่ีให้ผู้ปฏิบติังานทกุระดบัมี
หน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้
การบริหารความเส่ียงบรรลวุตัถปุระสงค์ 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส 

7. จดัทําคูมื่อการบริหารความเส่ียง 
8. ระบุความเส่ียงด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบบริษัท 
9. จดัทําแผนงานเพ่ือป้องกนั หรือลดความเส่ียง  
10. ประเมินผล และจดัทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
12. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา/พจิารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 
1. กําหนดวิธีการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะและการ

ดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกําหนดคณุสมบติั และความรู้ความชํานาญแตล่ะด้านท่ีต้องการให้มี  
2. สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรร

หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น หรือการใช้
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บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบคุคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่
ละคนเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

3. พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
คณุสมบติัท่ีกําหนดไว้ 

4. ตรวจสอบวา่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5. ดําเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบติัท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบคุคล

ดงักลา่วมีความยินดีท่ีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 
6. เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแตง่ตัง้ 
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดบัสงู ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้มีความเหมาะสม โดย

ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัท
อ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ี
คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน และค่าเบีย้ประชมุ โดยคํานึงถึงแนวปฏิบติัท่ีอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่  ผลประกอบการและ
ขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูท่ีบริษัทต้องการ  

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร
ระดบัสงูตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ
ผู้บริหารระดบัสงู ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุติั
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของ
กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนกังาน โดยยดึหลกัให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบติั
หน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได้
อยา่งแท้จริง 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ควบคมุการดําเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวนัของบริษัท 
2. ตดัสินในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษัท กําหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ

ควบคมุการบริหารงานในสายงานตา่ง ๆ 
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หน้าท่ี  26 
 

 

3. เป็นผู้ มีอํานาจในการบังคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสารคําสัง่ 
หนงัสือแจ้งใด ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในคูมื่ออํานาจดําเนินการ 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และให้มีอํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่าง ๆ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในคูมื่ออํานาจดําเนินการ 

5. มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขทางการค้า เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ

กรรมการบริษัท 
7. อนมุติัและแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
8. ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

 
 ทัง้นี  ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆ ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะ
อ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย
จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป  
 
 
 
การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบติัตามกฎหมายกําหนด 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2.2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามจํานวนท่ีถือครองทัง้หมด เลือกตัง้บุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 
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3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม 
(1/3) ซึง่กรรมการท่ีออกไปนัน้ ชอบท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชมุได้
เลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นท่ีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไป
ถงึบริษัท 

5. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  มติของคณะกรรมการ
ในการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควร 

จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
และเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 

 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนีห้มายถงึ ช่วงเวลาระหวา่งการประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้ นของปีท่ีได้รับการแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในปีถัดไป  และเม่ือครบวาระแล้ว หาก
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง  และ/หรือเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงันี ้
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คุณสมบัตคิณะกรรมการอสิระ 
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี  ้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

- ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

- ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืน
คําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน  

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
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ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการ

ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ มีอํานาจควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัเหมือนกนักบัคณุสมบติัของคณะกรรมการอิสระตามท่ีกลา่วข้างต้น และมี
คณุสมบติัเพิ่มเติม ดงันี ้

- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และ 

- ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

- มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบติัและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทัง้นี ้กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระท่ีดํารง
ตําแหน่งในบริษัท ยกเว้นบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริหารซึง่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัท ให้มี
วาระดํารงตําแหน่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะแตง่ตัง้กรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วน
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ใหญ่  ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ขึน้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 
 
 

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีช่ือเป็น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะท่ีทําการคัดเลือกเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีถูก
เสนอช่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดกลไกในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยเพ่ือรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทนุของบริษัท 
โดยการสง่บคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย รวมถงึกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานท่ีชดัเจน รวมถึงกําหนดกลไกการกํากบั
ดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยังมีการติดตามเพ่ือประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือให้การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ย เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 มีมติท่ี
เก่ียวข้องกบัระเบียบข้อบงัคบัในการนําข้อมลูภายในของบริษัทท่ียงัไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 
ดงันี ้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทต้องปฏิบติัดงันี ้
ก) ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท 
ข) ต้องไม่นําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 

ค) ต้องไม่ทําการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัท และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทอนัอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่บริษัทไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 
 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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สาธารณชน โดยข้อกําหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ลกูจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระทําผิดร้ายแรง 
 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัท ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส  และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิ ติภาวะ  ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทัว่กนั 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)  
 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2555– 2557 ให้แก่บริษัทผู้สอบบญัชี  
ดงันี ้      

                                                                                                                     หน่วย : บาท 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

คา่สอบบญัชี 450,000 450,000 750,000 
คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล - - 900,000 
อ่ืนๆ - - 1,480,000/1 

รวม 450,000 450.000 3,130,000 
หมายเหต ุ: -  /1 เกิดจากค่าจดัทํางบฉบบั Publicly Accountable Entities (PAEs) และคา่จดัเตรียมกระดาษทําการและเอกสารประกอบการนําบริษัท

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
                     

 



 

  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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 โครงสร้างการจัดการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: - บริษัทวา่จ้างบคุคลภายนอก (Outsource) เข้าทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้แตง่ตัง้บริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั ทําหน้าที่ดงักลา่ว 

 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานสนบัสนนุการบริหาร (VP) 

นายสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นางภทัรภร วรรณภิญโญ 

ประธานที่ปรึกษา 

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EVP) 

นายภษูิต ไล้ทอง 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EVP) 

นายพิรัฐ เยน็สดุใจ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส
สายงานบริหารการผลิต (SVP) 

นางปิยพร ไล้ทอง 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานการพฒันาธรุกิจ (VP) 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานการพฒันาการลงทนุ 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ (รักษาการ) 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานการเงิน (VP) 

นางสาวนารี วิชชนุากร 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานการตลาดและการขาย(VP) 

นางณภทัร วรรณภิญโญ 



 

  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์* ประธานกรรมการ/  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ* รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพงษ์  วรรณภิญโญ กรรมการ /ประธานท่ีปรึกษา 

4. นายภษิูต  ไล้ทอง กรรมการ 
5. นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ กรรมการ 
6. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ กรรมการ 
7. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ - ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2557 (ก่อนการแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2557 มีมติ
แต่งตัง้นายพิรัฐ เย็นสดุใจ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
และมีมติแต่งตัง้รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และรศ.ดร.กัลยานี 
ภาคอตั เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ 1 
- * มีมติอนุมติั จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติแต่งตัง้ให้ 
รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ เป็นประธานกรรมการบริษัท และ มีมติให้นางภทัรภร  วรรณภิญโญ
เป็นรองประธานบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับบรรษัทภิบาลท่ีดี และเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุท่ีดีย่ิงขึน้ 

 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการผู้ มี อํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นางภัทรภร วรรณภิญโญ  นายสมพงษ์  วรรณภิญโญ    

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ และนายพิรัฐ เย็นสดุใจ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงรายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษัท  

 โดยมีนายสโิรเวฐณ์ ลมิปิวรรณ เป็นเลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

          โดยมี นายสโิรเวฐณ์ ลมิปิวรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ และ รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 



 

  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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สถติกิารเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 – 2557 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 6/6 1/1 9/9 - 

2. นางภทัรภร วรรณภิญโญ 6/6 1/1 9/9 - 

3. นายภษิูต ไล้ทอง 6/6 1/1 9/9 - 

4. นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ /1 - - 4/9 - 

5. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ /1 - - 4/9 - 

6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ /2 - - 4/9 3/3 

7. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ /2 - - 4/9 3/3 

8. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั /2 - - 4/9 3/3 
หมายเหต ุ: - ตวัเลขแสดงจํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมการประชมุ ต่อจํานวนครัง้การประชมุ 

 - /1 กรรมการทัง้ 2 ท่านได้รับการแตง่ตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 3 

สิงหาคม 2557 

 - /2 กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2557 

 - ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนมุติัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดย
บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2557 และการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลงั
แปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 

 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายภษิูต  ไล้ทอง กรรมการบริหาร 
3. นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ กรรมการบริหาร 
4. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร 
5. นางปิยพร  ไล้ทอง กรรมการบริหาร 
6. นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร 
7. นางสาวนารี วิชชนุากร กรรมการบริหาร 
8. นายสโิรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ กรรมการบริหาร 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายภษิูต  ไล้ทอง กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสาวนารี วิชชนุากร กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายสโิรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการสรรหา/พจิารณาค่าตอบแทน  

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ กรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ผู้บริหาร 
 

 รายช่ือผู้บริหาร ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางภทัรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายภษิูต  ไล้ทอง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรักษาการผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานพฒันาการลงทนุ 

4. นางปิยพร  ไล้ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส สายงานบริหารการผลติ 

5. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการพฒันาธุรกิจ 

6. นางสาวนารี วิชชนุากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการเงิน 

7. นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการตลาดและการขาย 

8. นายสโิรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานสนบัสนนุการบริหาร 
หมายเหต ุ: รายละเอียดประวติักรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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เลขานุการบริษัท 

 

 ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดั
ให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 

1/2557 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตัง้ให้ นายสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ ดํารงตําแหน่งเป็น
เลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้  

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับ
รายงาน 

3. จดัทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดแูลให้มี
การเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ห้าปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดไูด้โดยไมมี่การเปล่ียนแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมลูประกอบการขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอ่ืนใดท่ี
ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) ความเหน็ของบริษัทเม่ือมีผู้ ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป 

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกับกิจการท่ีบริษัทจัดทําขึน้เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้ นหรือ
ประชาชนทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดตอ่ไป 

5. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

และไมก่ระทําการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

6. ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึง
กระทําภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 

(1) การตดัสินใจได้กระทําไปด้วยความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นสําคญั 

(2) การตดัสนิใจได้กระทําบนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเช่ือโดยสจุริตวา่เพียงพอ และ 
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(3) การตดัสนิใจได้กระทําไปโดยตนไมมี่สว่นได้เสีย ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสนิใจนัน้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเลขานกุารบริษัทพ้นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท
คนใหมภ่ายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

 

ค่าคอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ ในวงเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาทตอ่ปี ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 ทัง้นี ้บริษัทเร่ิมกําหนดค่าตอบแทนกรรมการครัง้แรก จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2557 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 โดยมีคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับงวดปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้ 

 (หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ 
งวดบัญชีปี 2557  

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ รวม 

1. นายสมพงษ์  วรรณภิญโญ - - - 

2. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ - - - 

3. นายภษิูต  ไล้ทอง - - - 

4. นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ - - - 

5. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ - - - 

6. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ /1 80,000 60,000 140,000 

7. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ /1 60,000 45,000 105,000 

8. รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั /1 60,000 45,000 105,000 
หมายเหต ุ:  - บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทครัง้แรก จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2557

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 ทัง้นี ้กรรมการลําดบัท่ี 1 - 5 มีหนงัสือถึงคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2557 เพ่ือขอสละสิทธ์ิการรับคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสําหรับการประชมุทัง้จํานวน  

 - /1 กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2557 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท 

กรรมการบริษัท 15,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 9 17,563,000 9 17,841,000 9 20,183,400 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 9 688,200 9 1,177,200 9 1,421,670 
อ่ืนๆ  9 6,682,976 9 10,605,026 9 2,962,004 

รวม  24,934,176  29,623,226  24,567,074 
หมายเหต ุ: - บริษัทจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2553  

- อ่ืนๆ หมายถึง สวสัดิการอ่ืนๆ อาทิ รถประจําตําแหน่ง คา่นํา้มนั และคา่รักษาพยาบาล เป็นต้น 

- ผู้บริหารจากบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน  3 ท่าน ได้แก่ นายพิรัฐ เย็นสดุใจ นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ และ 

นายณฐักฤต วรรณภิญโญ ได้ดํารงตําแหน่งและรับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

- คา่ตอบแทนผู้บริหารในสว่นของเงินเดือน ได้บวกรวมค่าตอบแทนรายเดือนให้กบันายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะประธานท่ี
ปรึกษาของบริษัท 

 

บุคลากร 
 

จาํนวนบุคลากร 
ในปี 2554 ถงึปี 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีจํานวนพนกังาน ดงันี ้ 

แผนก 

จาํนวนคน (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ผู้บริหาร 9 9 9 

เลขานกุารและสว่นงานสนบัสนนุ 5 4 6 

สายงานการบริหารการผลติ 78 71 87 

สายงานพฒันาธุรกิจ 4 3 11 

สายงานพฒันาการลงทนุ/1 - - -  

สายงานบริหารการเงิน 6 9 12 

สายงานบริหารการตลาด 12 11 13 

สายงานสนบัสนนุการบริหาร 20 20 18 

รวม 134 127 156 

หมายเหต ุ: - /1 บริษัทเร่ิมมีสายงานพฒันาการลงทนุตามโครงสร้างการจดัการซึง่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งใน
สายงานดงักลา่ว และนายพิรัฐ เย็นสดุใจ เข้ารักษาการตําแหน่งผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานพฒันาการลงทนุ 

 



 

  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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ลักษณะผลตอบแทน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

                                                                                                  (หน่วย : บาท) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าเขียนบทละคร ค่าตอบแทนจากการสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมาย และสวสัดิการอ่ืนๆ อาทิ คา่
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

 

 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองค์การผู้ผลิตคอนเทนท์ชัน้นําในมาตรฐานระดบัสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดย
เน้นการพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และจะรักษาบุคลากรให้อยู่กบัองค์กรเพ่ือผลิตคอนเทนท์ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการวางแผนให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดบัสามารถบริหารงานโดยหลกัธรรมมาภิบาล ซึ่ง
มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยตวัเอง เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมอย่างเต็มท่ีท่ีจะให้บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทัง้ในปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทัง้นี  ้บริษัทมีการจัดอบรม
พนกังาน โดยแตล่ะฝ่ายงานจะได้รับการจดัอบรมหลกัสตูรท่ีเหมาะสม และเพียงพอกบัความต้องการของฝ่ายงานนัน้ๆ 
 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือนและโบนสั 38,270,451 35,683,493 37,586,362 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 665,560 729,193 779,478 

อ่ืนๆ   2,605,050 2,742,187 5,320,002 

รวม 41,541,061 39,154,873 43,685,842 
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การประกอบธุรกิจ 
 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีวี ธันเดอร์ฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2535 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเทา่กบั 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถกูก่อตัง้ขึน้โดยนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ผู้ มีประสบการณ์อยู่ในสายธุรกิจบนัเทิงมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งในอดีตนายสมพงษ์ฯ เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัท เจ เอส แอล จํากดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เจ เอส 
แอล โกลบอล มีเดีย จํากดั) ท่ีประกอบกิจการผลิตทางโทรทศัน์ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพันธ์ รวมถึงเป็นหนึ่งใน
ผู้บริหารบริษัท คีตา เรคคอร์ดส จํากดั ซึง่ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท คีตาเอน็เทอร์เทนเม้นท์  หนึง่ในส่ีคา่ยเพลงใหญ่ของ
ประเทศไทยในขณะนัน้ และยงัเป็นหนึ่งในผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จํากดั ซึง่ปัจจบุนัเปล่ียนเป็น
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

 
บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือผลติและให้บริการผลติรายการโทรทศัน์ รับจดังานอีเว้นท์ และผลิต

และจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายส่ือโฆษณา โดยบริษัทมีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็นผู้คอนเท้นท์ทางสื่อโทรทศัน์และส่ือท่ี
เก่ียวข้องของในระดบัแนวหน้าของเมืองไทยด้วยมาตรฐานระดบัสากล  ในด้านของพนัธกิจ รวมถงึมีความตัง้ใจท่ีจะผลิต
รายการโทรทศัน์ (Contents) ให้ได้รับความนิยมภายใต้มาตรฐานระดบัสากล โดยมุ่งหวงัท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ตามคําขวญัของบริษัท คือ “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สงัคม
ดี อารมณ์ดี” ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 800,000,000 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีทนุเรียกชําระแล้วเท่ากบั 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 600,000,000 
หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท ทัง้นี  ้บริษัทจะเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกเท่ากับ 
200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

   
  บริษัทมีความเป็นมาท่ีสําคญั และความสําเร็จท่ีผา่น ดงันี ้ 
ปี เหตุการณ์สาํคัญ 

ปี 2535  จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2535 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเทา่กบั 
1,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลุคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

ปี 2537  ท่ีประชมุวิสามญัครัง้ท่ี 1/2537 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2537 มีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
จาก 1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 40,000 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
กิจการ  

ปี 2538  ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทสว่นใหญ่ขายหุ้นท่ีถืออยู่สว่นหนึง่ให้แก่บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จํากดั ซึง่
ทําให้บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จํากดั เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน
บริษัทในขณะนัน้ ทัง้นี ้เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัท 

 บริษัทลงทนุก่อสร้างอาคารสํานกังานและสตดิูโอถ่ายทํารายการเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
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เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

 บริษัทได้รับรางวลัเมขลา ประเภทละครสัน้ชดุดีเดน่ จากละครเร่ือง “เขยา่ขวญัวนัพธุ” 

 บริษัทได้รับรางวลัเมขลา ประเภทวาไรตีดี้เดน่ จากรายการ “รวมญาติวนัหยดุ” 
ปี 2539  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2539 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2539 มีมติพิเศษอนมุติัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 30,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
250,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมเพ่ือนํามาใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 ผู้ ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง ได้ขายหุ้นสามญัท่ีมีให้กบั บริษัท ธันเดอร์ ช็อป จํากดั ซึ่งถือหุ้นหลกัโดยกลุ่ม
วรรณภิญโญ ทําให้บริษัท ธันเดอร์ ช็อป จํากัด ถือหุ้ นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัทในขณะนัน้ ทัง้นี ้บริษัทดงักลา่วดําเนินธุรกิจจําหน่ายสนิค้าผา่นส่ือโทรทศัน์  

 บริษัทได้รับรางวลัเมขลา ประเภทรายการเกมโชว์ สาระดีเดน่จากรายการ “กินกบัเกม” 
ปี 2540  “ธนัเดอร์ สตดิูโอ” ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมใช้งานช่วงกลางปี 2540  

 บริษัทเพิ่มช่องทางทางธุรกิจ โดยการจําหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ผา่น
ทางโทรทศัน์ ในนาม “ธนัเดอร์ ช็อป”  

ปี 2541  บริษัทได้รับรางวลัเมขลา ประเภทรายการเด็กดีเดน่ จากรายการ “อศัวินน้อย”  
ปี 2542  บริษัท ธนัเดอร์ ช็อป จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลกิกิจการเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2542 
ปี 2544  บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จํากดั (มหาชน) ขายหุ้นของบริษัททัง้หมดท่ีมี ณ ขณะนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

บางราย ณ ขณะนัน้ 
ปี 2547  บริษัทได้รับรางวลัเกียรติคณุ “ส่ือมวลชนดีเดน่สง่เสริมสถาบนัครอบครัว” จากสภาสงเคราะห์แหง่

ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ จากรายการ “รักล้นจอ” 
ปี 2552  บริษัทได้รับรางวลัผู้สง่เสริมด้านอนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทน Thailand Energy Awards 

2009 ประเภทผู้ผลติรายการโทรทศัน์ จากกระทรวงพลงังาน 

 บริษัทได้รับรางวลัผู้ผลติส่ือสง่เสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติจากละคร “ลกูสาวกํานนั” 

ปี 2553  บริษัทได้รับรางวลัด้านสนบัสนนุและสง่เสริมการป้องกนั และปราบปรามการทจุริตประเภทละคร
โทรทศัน์ จากสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ และละครยอด
เย่ียมจาก คม ชดั ลกึ อวอร์ด ครัง้ท่ี 8 ประจําปี 2553 จากละคร “เขยบ้านนอก”  

 บริษัทได้รับรางวลัผู้ผลติส่ือสง่เสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ  

ปี 2554  บริษัทได้รับรางวลัมณีเมขลา ประเภทละครสง่เสริมภมิูปัญญาชาวบ้านดีเดน่ยอดนิยม ประจําปี 
2554 จากสมาคมผู้ ส่ือข่าวบนัเทิงแหง่ประเทศไทย จากละคร “สะใภ้ซา่ส์แมย่า่เฮีย้น” 

ปี 2555  บริษัทได้รับรางวลัโทรทศัน์ทองคํา ครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2554 ประเภทรางวลัละครเดก็และเยาวชน
ดีเดน่ จากละคร “หลวงตามหาชน” 
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ปี 2556  บริษัทได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่จากหอการค้าไทย ประจําปี 2556 

 บริษัทได้รับรางวลัโทรทศัน์ทองคํา ครัง้ท่ี 27 ประจําปี 2555 ประเภท รางวลัละครเดก็และเยาวชน
ดีเดน่ 

ปี 2557 
 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2557 มีมติอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 30,000,000 บาท เป็น 33,364,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
33,647 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท สําหรับนํามาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ครีเอทีส 
มีเดีย จํากัด (CMED) และบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด (EM) เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่ม
บริษัท สําหรับการเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
ภายหลงัการเพิ่มทนุดงักลา่ว ทําให้บริษัทเข้าถือหุ้นใน CMED และ EM คิดเป็นร้อยละ 99.99 และ
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน CMED และ EM ตามลําดบั 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 มีมติอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 33,364,700 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 
1,166,353 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนมุติัท่ีสําคญั ดงันี ้
1) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด 

(มหาชน)” 
2) อนมุติัการเปล่ียนมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท สง่ผลทําให้

บริษัทมีจํานวนหุ้นสามญัเป็น 600,000,000 หุ้น  
3) อนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทนุจํานวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่
ประชาชน ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 200,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั
จํานวน 800,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ปี 2558  บริษัทได้รับรางวลัโทรทศัน์ทองคํา ครัง้ท่ี 29 ประจําปี 2557 ประเภท รางวลัละครเด็กและเยาวชน
ดีเดน่ จากรายการหลวงตามหาชน 

 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 2008 (Certificate of 
Quality Management System – ISO 9001: 2008 จาก The British Standards Institution 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บริษัทย่อย 
บริษัท ครีเอทีส มีเดีย จาํกัด (“CMED”) 
วนัท่ีก่อตัง้ : 21 มีนาคม 2554 
ท่ีตัง้สํานกังาน : 1213/309 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลติและรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ โดยเน้นผลิตรายการท่ีซือ้ลขิสทิธ์ิ

จากตา่งประเทศ (International Format) 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 10,000,000 บาท  
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาทตอ่หุ้น 
กรรมการบริษัท : นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ นางภทัรภร วรรณภิญโญ นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ และนายพิรัฐ เยน็สดุใจ โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ได้แก่ นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ หรือนายพิรัฐ เยน็สดุใจ  ลงลายมือช่ือ และ
ประทบัตราสําคญับริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : CMED เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจํานวน 99,995 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน CMED และมีกรรมการบริษัทร่วมกันกับบริษัท 
ได้แก่ (1) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (2) นางภัทรภร วรรณภิญโญ (3) นายณฐกฤต 
วรรณภิญโญ และ (4) นายพิรัฐ เยน็สดุใจ 
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บริษัท อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเม้นต์ จาํกัด (“EM”) 
วนัท่ีก่อตัง้ : 17 พฤษภาคม 2556 
ท่ีตัง้สํานกังาน : 1213/309 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารศิลปิน 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 10,000,000 บาท 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาทตอ่หุ้น 
กรรมการบริษัท : นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ โดยกรรมการผู้ มีอํานาจ

ลงนามได้แก่ นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ หรือนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ลงลายมือ
ช่ือ และประทบัตราสําคญับริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : EM เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจํานวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน EM และมีกรรมการบริษัทร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ 
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  

บริษัทที่เก่ียวข้อง  
บริษัท แอ็บโซลูท ดราม่า จาํกัด (ASLD)  
วนัท่ีก่อตัง้ : 29 พฤศจิกายน 2556 
ท่ีตัง้สํานกังาน : 527/12 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบนัเทิง ผลติรายการโทรทศัน์ 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาทตอ่หุ้น 
กรรมการบริษัท :  นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ นายพิรัฐ เยน็สดุใจ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ โดย

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ได้แก่  นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ หรือนายพิรัฐ เยน็
สดุใจ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญับริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั ได้แก่ นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ นายพิรัฐ เย็นสดุใจ 
และ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 

หมายเหต:ุ ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท แอ็บโซลทู ดราม่า จํากดั  ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 มีมติเป็นเอก
ฉนัท์ให้เลิกบริษัทฯ เน่ืองจากได้ให้บริการผลิตละครแสนดีแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทได้ย่ืนหนงัสือ
แจ้งเลิกกิจการตอ่กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
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นโยบายการแบ่งการดาํเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายการดําเนินงานของแตล่ะบริษัทแบง่แยกอยา่งชดัเจน ดงันี ้
1. บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเพ่ือผลิตรายการโทรทศัน์โดยเน้นผลิตรายการขึน้มาใหม่ โดยทีมงานครีเอทีฟ

ของบริษัท และยงัมีหน้าท่ีในการให้การสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทย่อย อาทิ รับจ้าง CMED ผลิตรายการ 
และวา่จ้างศิลปินภายใต้การดแูลของ EM แสดงในรายการของบริษัท 

2. CMED มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเพ่ือผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ โดย
วา่จ้างบริษัทผลติในบางรายการ 

3. EM มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจบริหารศิลปิน เพ่ือสง่เสริมการดําเนินงานของบริษัทและ CMED  
 

วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

บริษัทมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ (Vision)ท่ีจะสร้างบริษัทให้เป็นองค์การผู้ ผลิตคอนเทนท์ชัน้นํา โดยผลิต
รายการท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ซึ่งบริษัทได้กําหนด พันธกิจ (Mission) หลกั สําหรับเป็นแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

ผลติคอนเทนท์ : ผลติคอนเทนท์ท่ีได้รับความนิยมและมีมาตรฐานระดบัสากล 
สงัคม และ สิง่แวดล้อม : สร้างสรรค์โครงการอนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ธรรมาภิบาล : ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 
พนัธมิตรทางธุรกิจ : สรัางแนวร่วม และ พนัธมิตรทางธุรกิจ อยา่งยัง่ยืน 
มืออาชีพ : พฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพสรัางสรรค์ผลงานระดบัมืออาชีพ 
ระบบการบริหาร : มีระบบการบริหารจดัการงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
นวตักรรม  นํานวตักรรมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัองค์การ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและให้บริการผลติรายการโทรทศัน์ รับจดังานอีเว้นท์ และ
จําหน่ายหนังสือท่ีสืบเน่ืองจากการทํารายการโทรทัศน์ โดยบริษัทมุ่งหวังท่ีจะสร้างสรรค์ความสนุกและความสุขท่ี
สอดแทรกสาระ ความรู้ และคติเตือนใจให้กบัผู้ชมรายการ ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 22 ปี บริษัทได้ผลิตรายการ
หลากหลายประเภทเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม อาทิ ละครดราม่า (Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว์ 
(Game Show) วาไรตีโ้ชว์ (Variety Show) ทอล์คโชว์ (Talk Show) และสารคดี (Documentary) เป็นต้น  โดยรายการ
ดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านสถานีชัน้นําต่างๆ อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 9 หรือโมเดอร์นไนน์ทีวี รวมถึงสถานีดาวเทียม และ
ช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัต่างๆ มากมายท่ีถือเป็นเคร่ืองยืนยนัคณุภาพการ
ผลติรายการของบริษัทได้เป็นอยา่งดี อาทิ รางวลัเมขลา รางวลัมณีเมขลา และรางวลัโทรทศัน์ทองคํา เป็นต้น 

 
บริษัทมีรายได้หลกัจาก 1) รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ โดยมีกลุ่มลกูค้าหลกั 2 

กลุ่ม ได้แก่ ตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และผู้ผลิต/ผู้ จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค และผู้ ให้บริการในธุรกิจบริการ
ต่างๆ ท่ีต้องการทําประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์ (Direct Customer) โดยติดต่อเข้ามายงับริษัทโดยตรง เพ่ือซือ้เวลา
ในช่วงรายการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิต 2) รายได้จากการให้บริการ ซึง่เกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์และงานอีเว้นท์ 
(Event) โดยมีกลุ่มลกูค้า 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มลกูค้าเจ้าของสถานี และกลุ่มลกูค้าบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์ รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีต้องการว่าจ้างผลิตรายการ และ 3) รายได้จากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อค
เก็ตบุ๊ค ขายส่ือโฆษณา ทัง้นี ้บริษัทมีสตูดิโอสําหรับถ่ายทํารายการ 1 แห่ง จํานวน 2 สตูดิโอและมีแผนท่ีจะก่อสร้าง
สตดิูโอแห่งใหม่เพิ่มเติมเพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษัท ซึ่งปัจจบุนับริษัทได้ลงทนุซือ้ท่ีดินสําหรับเป็นท่ีตัง้สตดิูโอแห่ง
ใหมเ่ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิด

จากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  2) รายได้จากการให้บริการ ซึง่เกิดจากธุรกิจให้บริการ อาทิ รับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ 
รับจ้างจดังานอีเว้นท์ (Event) 3) รายได้จากการบริหารศิลปิน และ 4) รายได้ผลิตและจําหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คโดยใน
ปี 2555 ถงึปี 2557 มีโครงสร้างรายได้แสดงดงัตาราง   
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ประเภทรายได้ 
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ) 

 จากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 55 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 

รายได้คา่โฆษณา 327.82  78.05%        375.51  79.10%        321.93  74.11% 

รายได้จากการให้บริการ          86.08  20.49%          87.86  18.51%        107.65  24.78% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน                -   0.00%            4.59  0.97%            3.14  0.72% 

รายได้จากการขายหนงัสอื            0.41  0.10%            0.25  0.05%            0.12  0.03% 

รวมรายได้      414.31  98.64%      468.20 98.62%      432.84 99.64% 

รายได้อ่ืน            5.70  1.36%            6.54  1.38%            1.58  0.36% 

รายได้รวม      420.01  100.00%      474.74  100.00%      434.43  100.00% 
หมายเหต ุ : - รายได้คา่โฆษณา และรายได้จากการให้บริการ เกิดจากการผลิตรายการโทรทศัน์ และการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์และการ

รับจ้างจดังานอีเว้นท์ (Event) หรือกิจกรรม โดยรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการให้บริการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ 
เกิดขึน้ในนามของบริษัทและ CMED โดยบริษัทรับงานผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ทกุประเภท ในขณะท่ี CMED เน้น
รับงานผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิจากตา่งประเทศ (International Format)  

  - รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ท่ีเกิดในนาม EM เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการ
บริหารศิลปินเท่ากับ 4.59 ล้านบาท และ 3.14 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากศิลปินภายใต้สงักัดบริษัท และ EM ไปรับงาน ซึ่งศิลปิน
บางสว่นภายใต้สงักดั EM รับงานผ่านทางบริษัท  

  - รายได้จากการขายหนังสือ หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ ค อาทิ หนังสือกินรอบกรุง 
หนงัสือก๋วยเต๋ียวรอบกรุง และหนงัสือซีฟู้ ดรอบกรุง เป็นต้น โดยรายได้ดงักลา่วเกิดขึน้ในนามบริษัท 

  - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
ดอกเบีย้รับ รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์สํานกังาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ระยะยาว ทัง้นี ้ในปี 2555 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเท่ากับ 3.17 ล้าน
บาท และ 2.66 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเกิดจากการได้รับสิทธิการเช่าพืน้ท่ีของห้างสรรพสินค้า และนํามาปล่อยเช่าให้กับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารรายหนึ่ง ซึง่ไม่ได้เป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ขาย
สิทธิการเช่าดงักล่าวให้กบัผู้ประกอบการร้านค้าดงักล่าวในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ซึง่ทําให้เกิดกําไรจากการจําหน่าย
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าจํานวน 1.15 ล้านบาท 

 
 

ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 

จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยข้างต้น สามารถสรุปลกัษณะผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม
บริษัทออกเป็น 4 ประเภทแยกตามโครงสร้างรายได้ ได้แก่ 1) รายได้ค่าโฆษณา 2) รายได้จากการให้บริการ 3) รายได้
จากการบริหารศิลปิน และ 4) รายได้ท่ีเกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ซึ่งสามารถอธิบายลกัษณะ
ผลติภณัฑ์และบริการแตล่ะประเภทได้ ดงันี ้ 

 
1. รายได้ค่าโฆษณา 

 รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายได้ท่ีเกิดขึน้ในนามของบริษัทและ CMED โดยบริษัทและ CMED จะเช่าช่วงเวลา
จากทางสถานีหรือช่องโทรทศัน์ต่างๆ เพ่ือออกอากาศรายการท่ีผลิต  ซึ่งรายการท่ีบริษัทผลิตจะเป็นรายการท่ีมีลิขสิทธ์ิ
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เป็นของบริษัทเอง ในขณะท่ีรายการท่ี CMED ผลิต จะเป็นรายการท่ี CMED ซือ้ลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบ
การผลิตจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ยกเว้นได้รับการอนมุติัจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยช่วงเวลาท่ีบริษัท และ CMED ซือ้
จากสถานีเพ่ือออกอากาศ จะมีเวลาช่วงหนึ่งท่ีถกูนํามาสร้างรายได้ โดยการขายเวลาออกอากาศให้กบัลกูค้าท่ีต้องการ
โฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการ  โดยรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่สถานีจะมีความแตกต่างไปตามเง่ือนไขท่ีสถานี
กําหนด อาทิ จ่ายค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ จ่ายค่าตอบแทนโดยให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (Revenue 
Sharing) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลาในการขายโฆษณาให้สถานีนําไปขายเอง (Time Sharing) เป็นต้น  ซึ่ง
บริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเม่ือรายการท่ีบริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านัน้ ซึ่งลูกค้าจะทําการตรวจสอบการ
ออกอากาศของรายการท่ีซือ้เวลาลงโฆษณา ร่วมกบัเอกสารข้อมลูท่ีบริษัทจดัส่งให้เป็นหลกัฐานการออกอากาศ อาทิ 
เทปหรือซีดีบนัทึกรายการ เป็นต้น ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทและ CMED มีรายการท่ีผลิตและออกอากาศจํานวน 5 รายการ 
โดยแบง่รายการเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1) เกมโชว์ (Game Show) ได้แก่ รายการโทรทศัน์ซึง่มีรูปแบบท่ีนําแขกรับเชิญ ซึง่อาจเป็นนกัแสดงหรือ
ผู้ชมจากทางบ้าน มาร่วมเลน่เกมเปิดป้าย หรือทายปัญหาในทกุรูปแบบ อาทิ ปัญหาในเชิงวิชาการ 
ปัญหาเชาว์ รวมถงึการเส่ียงโชค เพ่ือรับรางวลัและเงินรางวลัตา่งๆ  

2) คอนเทสโชว์  (Contest Show) ได้แ ก่  รายการโทรทัศ น์ ท่ี มี รูปแบบเป็นการแข่ งขันประกวด
ความสามารถของผู้ชมทางบ้านท่ีเข้ามาร่วมแสดงความสามารถ ตามลกัษณะการแข่งขันท่ีกําหนด 
เพ่ือรับรางวลัและเงินรางวลัตา่งๆ  

3) เดตติง้เกม (Dating Game) ได้แก่ รายการท่ีมีลกัษณะเป็นรายการผู้ ร่วมรายการทัง้ฝ่ายชายและฝ่าย
หญิงมีสทิธ์ิตดัสินใจท่ีจะออกเดตซึง่กนัและกนั 

4) วาไรตีโ้ชว์ (Variety Show) หรือวาไรตีท้อล์คโชว์ (Variety Talk Show) ได้แก่ รายการท่ีมีลกัษณะ
พิธีกรหลกัจะนัง่สนทนากบัแขกรับเชิญในประเด็นท่ีแตกตา่งและหลากหลาย 

5) ละครซิทคอม (Sitcom) ได้แก่ รายการท่ีมีลกัษณะ เป็นละครตลกเบาสมองท่ีตวัละครในเร่ืองจะได้พบ
เจอกบัสถานการณ์ท่ีไมค่าดฝันแตกตา่งกนัไปในแตล่ะตอน  

 
ตารางแสดงรายละเอียดรายการที่ออกอากาศของบริษัทและ CMED ณ ปัจจุบัน 

รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานี
ออกอากาศ 

การจ่าย
คา่ตอบแทน 

วนั / เวลาออกอากาศ ประเภท
รายการ 

รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. มาสเตอร์คีย์ 

เวทีแจ้งเกิด  
(Master Key) 

 
 

คอนเทสโชว์ การแข่ งขัน ท่ี มุ่ ง เน้ น
ความบันเทิงในรูปแบบ
การประกวดร้องเพลง 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

การแบง่เวลา
โฆษณากบั
ทางสถานี 
(Time 
Sharing) 

ทกุวนัจนัทร์ถึงศกุร์ เวลา 
10.10 - 10.35 น. 

2. หลวงตามหาชน* 
 

 
 

 
 

ละครซิทคอม ละครสร้างสรรค์สังคม 
ให้ข้อคิดในการดําเนิน
ชีวิต โดยสอดแทรกหลกั
คําสอนทางศาสนา 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3
และทีวีดิจิตอล 
ช่อง 3 Family 

การแบง่เวลา
โฆษณากบั
ทางสถานี 
(Time 
Sharing) 

 ช่อง 3 : ทกุวนัเสาร์ 
เวลา 08.45- 09.15 น. 
 ช่อง 3 Family (33 SD) 

: ทกุวนัจนัทร์ถึงศกุร์ 
เวลา 19.30 - 20.00 น. 
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3. แฟมิลี่ ไฟท์ติง้ 
เกมซา่ท้ายก
บ้าน** 

 เกมโชว์ ท้าประลอง
ความสามารถในการ
เลน่เกมตา่งๆ ระหวา่ง
ครอบครัวทายนกัแสดง
และผู้ชมทางบ้าน เพ่ือ
ชิงเงินรางวลั 

สถานีวิทยุ
โทรทศัน์
กองทพับก 
ช่อง 5 

จ่ายคา่เช่า
สถานี 

 ทกุวนัองัคาร เวลา 
20.20 - 20.50 น.  

ในนามบริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากดั (CMED) 
1. เทค มี เอาท์ 

(ไทยแลนด์) 
(Take Me Out 
Thailand) 

 
 

เดตติง้เกม รายการ  International 
Format ท่ี ซื ้อ ลิ ข สิ ท ธ์ิ
จากต่ างประเทศ  กับ
รูปแบบรายการสําหรับ
คน โส ดค รั ้ง แ รก ขอ ง
เมืองไทย เพ่ือหาคนท่ีใช่
สําหรับเค้าและเธอ 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

การแบง่รายได้
คา่โฆษณากบั
ทางสถานี 
(Revenue 
Sharing) 

ทกุวนัเสาร์ เวลา 
14.00 – 14.45 น. 

หมายเหต ุ: * รายการหลวงตามหาชนท่ีออกอากาศผ่านช่อง 3 Family (33 SD) เป็นการนําเทปบนัทึกรายการมาออกอากาศซํา้ (Re-Run) 
ซึง่บริษัทมีรายได้จากการขายโฆษณาในช่วงการออกอากาศ  

 ** รายการแฟมิบ่ี ไฟท์ติง้ ออกอากาศซํา้ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5  
- บริษัทและ CMED ไม่มีการลงนามสญัญาการใช้เวลากบัทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน่ืองจากเป็นแนวทางปฏิบติัของ
ทางสถานี ทัง้นี ้บริษัทและ CMED จะจดัส่งตารางแผนการออกอากาศโฆษณาในตอนนัน้ๆ ของรายการให้ทางสถานี เพ่ือ
เป็นการยืนยนัแผนการออก Spot โฆษณาของลกูค้า โดยมียอดรวมของเวลาโฆษณาตามท่ีตกลงกนั ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา บริษัทและ CMED ไม่เคยถกูยกเลิกการผลิตรายการหรือยกเลิกการออกอากาศจากสถานีดงักลา่ว  

 
 
 

 
ตารางแสดงรายการโทรทัศน์ของบริษัทและ CMED ที่เคยออกอากาศในปี 2555 ถงึปี 2557 

รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ วนั / เวลาออกอากาศ ประเภท
รายการ 

รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. ขวญัถงุเงินล้าน 

 

 

เกมโชว์ ตอบปัญหาเชิงวิชาการและ
ความ รู้รอบตัว  โดย เชิญ
ดาราและนั ก แสด ง ร่วม
รายการ เพ่ือชิงเงินรางวลั 

สถานีวิทยุ
โทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 

ปี 2555 ถึงเดือน  
สิงหาคม 2557 
ออกอากาศทกุวนั
องัคาร เวลา 22.30 – 
23.30 น. 

2. วเูม้นวอยซ์ : คน
ไหน..หวัใจเลอืก 
(Women’s Voice) 
 

 

เกมโชว์ นักแสดงชาย  3 ท่าน  ใน
ฐานะตัวแทนสุภาพบุ รุษ
ต อ บ คํ า ถ า ม จ า ก
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือหา
ผู้ชายท่ีใช่สําหรับผู้หญิง  

สถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ปี 2556 ถึงเดือน 
มกราคม 2557 
ออกอากาศทกุวนัอา
ทิพย์ 
เวลา 16.00 – 17.00 น. 
 

3. แฟมิลี่ ไฟท์ติง้ 
เกมซา่ท้ายกบ้าน  

 

เกมโชว์ ท้าประลองความสามารถ
ใ น ก า ร เล่ น เก ม ต่ า ง ๆ 
ระห ว่ า งค รอบ ค รัวท าย
นักแสดงและผู้ ชมทางบ้าน 
เพ่ือชิงเงินรางวลั 

สถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ปี 2557 ทกุวนัอาทิตย์ 
เวลา 16.00 – 17.00 น. 
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รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ วนั / เวลาออกอากาศ ประเภท
รายการ 

รูปแบบรายการ 

4. สาวแซด่  
Z Generation 
(ปัจจบุนัช่วงเวลา
ออกอากาศ เป็น
ของรายการแอท 
ไนน์ วาไรตี ้ ซึง่เกิด
จาก ทางเราขอ
เปลี่ยนรูปแบบ)  

 

วาไรตีโ้ชว์ รายการท่ีให้สาระและความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ 
อาทิการสัมภาษณ์แขกรับ
เชิ ญ  นํ า เ ท่ี ย ว  แ ล ะ ชิ ม
อาหาร เป็นต้น 

สถานีวิทยุ
โทรทศัน์
กองทพับก 
ช่อง 5 

ปี 2555 ออกอากาศทกุ
วนัพฤหสับดี เวลา 
23.30 – 24.00 น. 

5. หน้ากากทองคํา  เกมโชว์ 
 
 
 

รายการหน้ากากทองคําเป็น
รายการเกมส์โชว์ท่ีจะให้ผู้
แข่งขันจากทางบ้านเปิด
หน้ากากและตอบคําถาม
ปริศนาภายใต้หน้ากากให้
ถูกต้องเพ่ือชิงรางวัลอย่าง
มากมาย 
 

สถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ปี 2555 ออกอากาศทกุ
วนัพธุ เวลา 
22.45 -23.35 น.  

6. คูรั่กตา่งขัว้ 

 
 

ละครซิทคอม 
 
 
 

 

ละครซิทคอมเร่ืองราวชีวิต
คูรั่กท่ีตา่งกนัคนละขัว้ 

สถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี 

ปี 2555 ออกอากาศทกุ
วนัอาทิตย์ เวลา 13.25 
– 14.25 น. 

7. แสบจ๋ิวป่วนหวัใจ 

 

ละครซิทคอม เร่ืองราวการตามความฝัน
ของชมพูแ่ละมิว ท่ีมีสองตวั
ป่วนมาช่วยทําให้เร่ืองมนัทัง้
ป่วนและแสบย่ิงขึน้ 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 
และทีวีดิจิตอล
ช่อง 3 SD 
 
 

ปี 2555 ออกอากาศทกุ
วนัจนัทร์ ถึงพธุเวลา 
18.00 – 18.30 น. 

8. บ้านวุน่อุ่นไอรัก 

 

ละครซิทคอม ละครสร้างสรรค์สังคม เน้น
ส่งเสริมการสร้างความรัก
ภายในครอบครัว 

ทีวีดิจิตอลช่อง 3 
Family 

ปี 2557 Re-runชอ่ง 3 
Family (33 SD) ทกุวนั
อาทิตย์ เวลา 16.00 – 
17.00 น. 

  
 

    

9. แอทไนท์ วาไรตี ้
(At Night Variety) 

 

 วาไรตีโ้ชว์ รายการท่ีให้สาระและความ
บนัเทิงหลากหลายรูปแบบ 
อาทิการสมัภาษณ์แขกรับ
เชิญ นําเท่ียว และชิม
อาหาร เป็นต้น 

สถานีวิทยุ
โทรทศัน์
กองทพับกช่อง 5 

ปี 2557 
ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 
23.30 – 24.00 น. 
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รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ วนั / เวลาออกอากาศ ประเภท
รายการ 

รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ครีเอทีส มีเดีย จํากดั (CMED) 
1. แดนซ์ ยวั แฟท 

ออฟ (Dance Your 
Fat Off)* 

 

เกมโชว์ เกมโชว์แข่งขนัเต้น พร้อม
กบัการแข่งขนัลดนํา้หนกั
ของผู้ ร่วมแข่งขนั 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2556, 2557 เดือน
มีนาคม-พฤษภาคม 
ออกอากาศทกุวนัทกุวนั
เสาร์ เวลา 17.30-
19.00 น. 
 
 

หมายเหต:ุ *  ปัจจบุนั CMED ได้เจรจาเบือ้งต้นกบัเจ้าของลิขสิทธ์ิรายการแดนซ์ ยวั แฟท ออฟ เพ่ือผลิตเป็นซีซัน่ท่ี 3 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้ลงนามสญัญาการให้สิทธ์ิในการเป็นผู้ผลิตในไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะออกอากาศในเดือน
กรกฎาคม 2558 นี ้

 
 
 

2. รายได้จากการให้บริการ 
 รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการดําเนินงานจาก 2 สว่น ได้แก่ 1) การรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ ซึง่
เกิดในนามบริษัท และ CMED และ 2) การรับจ้างจดักิจกรรม (Event) ซึง่เกิดในนามของบริษัท  

2.1 รายได้จากการรับจ้างผลติรายการโทรทัศน์ 
 บริษัทและ CMED มีรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ่งลิขสิทธ์ิรายการท่ีรับจ้างผลิตจะ
เป็นของผู้ ว่าจ้าง โดยบริษัทรับจ้างผลิตรายการให้กับผู้ว่าจ้างทัว่ไป อาทิ สถานีโทรทศัน์ บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ 
และหน่วยงานราชการท่ีต้องการว่าจ้างผลิตรายการ โดยบริษัทและ CMED ได้รับรายได้ในรูปค่าจ้างจากค่าออกแบบ
รายการและค่าจ้างผลิตเป็นรายตอน (ไม่เก่ียวกบัการออกอากาศ) ทัง้นี ้รูปแบบของรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ
โทรทศัน์แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) รับจ้างออกแบบและผลติรายการ และ 2) รับจ้างผลติรายการ  

2.1.1 รบัจ้างออกแบบและผลิตรายการ  
 การรับจ้างออกแบบ และ ผลิตรายการ บริษัทมีหน้าท่ีออกแบบรูปแบบรายการตามคอนเซ็ป 
(Concept) ท่ีได้รับจากลกูค้า รวมถึงผลิตรายการตามรูปแบบท่ีนําเสนอและได้รับการอนุมติัจากลกูค้าเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทจะตกลงกบัลกูค้าเพ่ือกําหนดจํานวนตอนท่ีผลิต เพ่ือกําหนดค่าจ้างผลิตท่ีชดัเจน โดยปัจจบุนั บริษัทและ 
CMED มีรายการท่ีรับจ้างออกแบบและผลติรายการจํานวนทัง้สิน้ 2 รายการ ดงันี ้
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รายการ ผู้วา่จ้าง 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ 
วนั/เวลา 
ออกอากาศ ประเภท 

รายการ 
รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. แตง๋ 

เจ๊ียบ ดี ้
วาไรตี ้3 
ฝ่าย  

บริษัท มีเดีย 
แอนด์ บรอด
คาสติง้ จํากดั 

วาไรตีท้อล์ค
โชว์ 

สนทนาไปกับ 3 พิธีกร 
แต๋ง เจ๊ียบ ด๋ี 3 ศิลปิน
ของวงการดนตรีไทย 
ท่ีมารวมตวัครัง้แรกบน
หน้าจอทีวี 

PPTV  
ดิจิตอลทีวี ชอ่ง 
36 
ดาวเทียม ช่อง 46 

ทกุวนัอาทิตย์ 
เวลา 22.10 – 
23.10 น.  

2. ทางผ่าน
กามเทพ* 

 
 

 

บริษัท 
บางกอก เอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ 
จํากดั 
 

ละคร ละครโรแมนติกดรามา่ สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ยงัไมมี่
กําหนดการ
ออกอากาศ 

หมายเหตุ: *ได้เร่ิมดําเนินการถ่ายทําละคร โดยกําหนดการออกอากาศขึน้อยู่กบัทางสถานีเน่ืองจากเป็นรายการท่ีบริษัทรับจ้างผลิต 
 

2.1.2 รบัจ้างผลิตรายการ 
 การรับจ้างผลิตรายการ บริษัทและ CMED จะเป็นผู้ผลิตรายการตามรูปแบบและคอนเซ็ป
รายการท่ีได้รับจากลกูค้า ทัง้นี ้รายการท่ีบริษัทรับจ้างผลติจะเป็นรายการท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทัง้ละคร เกมโชว์ วาไรตี ้
ทอล์คโชว์  ฯลฯ ในขณะท่ี CMED เน้นรับจ้างผลิตรายการท่ีมีรูปแบบเป็น International Format หรือรายการท่ีผู้ ว่าจ้าง
เป็นผู้ ซือ้ลิขสิทธ์ิรายการจากต่างประเทศ ซึ่งรายการในลักษณะ International Format จะมีรูปแบบและคอนเซ็ปท่ี
แน่นอน ชัดเจน และไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ ว่าจ้าง ซึ่งบริษัทได้รับค่าตอบแทนตาม
จํานวนตอนผลิตท่ีตกลงกัน ทัง้นี  ้ปัจจุบันบริษัทและ CMED มีรายได้จากการให้บริการในรูปแบบรับจ้างผลิตให้กับ
บคุคลภายนอก จํานวน 2 รายการ ดงันี ้
 

รายการ ผู้วา่จ้าง 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ 
วนั/เวลา 
ออกอากาศ ประเภท 

รายการ 
รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. Who’s asking บริษัท ทริป

เปิล วี บรอด
คาสท์ จํากดั 

เกมโชว์ เกม ตอบ คํ าถ าม
เพ่ือชิงเงินรางวลั 

ดิจิตอลไทยรัฐ ออกอากาศทกุ
วนัอาทิตย์ เวลา
16.00 – 17.00 
น. 

2. HIDDEN 
SINGER 
THAILAND 
เสียงลบั จบั
ไมค์* 

 บริษัท บีอีซี 
เวิลด์ จํากดั 
(มหาชน) 

เกมโชว์ รายการเกมส์โชว์
ร้องเพลงรูปแบบ
ใหม ่ 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ออกอากาศทกุ
วนัเสาร์ เวลา 
19.00 – 20.00 
น. 

หมายเหตุ: *ได้เร่ิมดําเนินการถ่ายทําละคร 
- รายการ Who’s Asking อยู่ระหวา่งการลงนามสญัญาระหวา่งสถานีกบับริษัท ซึง่คาดวา่จะได้รับสญัญาภายในเดือนเมษายน 
2558 นี ้
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ตารางแสดงรายการโทรทัศน์ที่บริษัทและ CMED รับจ้างออกแบบและผลิต และรับจ้างผลิตรายการ ที่ เคย
ออกอากาศในปี 2555 ถงึปี 2557 

รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานี
ออกอากาศ 

วนั / เวลา
ออกอากาศ ประเภท

รายการ 
รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. ตะวนับ้านทุง่ 

 

 

ละคร เร่ืองราวความรักระหวา่ง
นกัวิชาการสง่เสริมการเกษตร
ประจําตําบล และคณุหมอ  

 
 
 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2556  
ออกอากาศทกุวนั 
ทกุวนัจนัทร์ - 
ศกุร์ เวลา 18.45 - 
20.00 น. 

2. สะใภ้ซา่ส์ แมย่่า
เฮีย้น 

 
 

 
 

ละคร เร่ืองยุ่ง ๆ ของสาวสวยจอมซา่ส์ ท่ี
ตกกระไดพลอยโจน ถกูจบั
แตง่งานกบัชายหนุ่มท่ีพบหน้า
เพียงไมก่ี่ครัง้ ทําให้เธอต้องมาอยู่
ในบ้านสามี ร่วมกบัแมย่่าสดุเฮีย้น
ท่ีเป็นหวัโจกคอยป่วนกวนใจไมใ่ห้
สมรัก แถมมีแฟนเก่าเป็นก้าง
ขวางศรีสะใภ้จะงดัวิชาอะไรมา
สยบให้อยู่หมดั 
 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2555 
ออกอากาศทกุวนั
ทกุวนัจนัทร์ - 
ศกุร์ เวลา 18.45 - 
20.00 น. 

3. ทา่นชายในสาย
หมอก 

 

ละคร เร่ืองราวความรักระหวา่งเจ้าชาย 
และหญิงสาวธรรมดา 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2555 
ออกอากาศทกุวนั
พธุและพฤหสับดี 
เวลา 20.30 – 
22.30 น. 

4. เลดีบ้้านนา 

 

ละคร เร่ืองราวความรักของสาวสวยไฮโซ
ท่ีต้องเข้าไปผวัผนัในคดีฆาตกรรม  

 
 
 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2554
ออกอากาศทกุวนั
จนัทร์ – ศกุร์ เวลา 
18.30 – 20.00 น. 

5. แมผ่วัตะบนัไฟ 
แมย่ายตะไล
เพลิง 

 

ละคร เร่ืองราวความรักชลุมนุวุน่วายเม่ือ
แมผ่วั และแมย่ายตา่งไมถ่กูกนั  

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2554 
ออกอากาศทกุวนั
จนัทร์ – ศกุร์ เวลา 
18.30 – 20.00 น. 

6. ไทยแลนด์ แดนซ์ 
นาว (Thailand 
Dance Now)  

 
 

เกมโชว์ เกมโชว์แข่งขนัเต้น สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปี 2556 เดือน
ตลุาคม – 
ธนัวาคม
ออกอากาศทกุวนั
เสาร์ เวลา 17.30-
19.00 น. 

7. กาละแมร์ 

 

วาไรตีท้อล์คโชว์ วาไรตืท้อล์คโชว์ เพ่ือสร้างแรงปัน
ดาลใจให้คนมองออกจากตัวเอง 
เห็นคนรอบ ข้างและก ล้า ท่ีจะ
เร่ิมต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
ตวัเองและสงัคม 

ช่อง 3 Family 
หรือดิจิตอลทีวี 
ช่อง 33 SD 

ทกุวนัเสาร์และวนั
อาทิตย์ เวลา 
19.00 – 20.00 น. 
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รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานี
ออกอากาศ 

วนั / เวลา
ออกอากาศ ประเภท

รายการ 
รูปแบบรายการ 

8. สิงห์สนามหลวง 

 

เกมโชว์ การแข่งขันผ่านการละเล่นแบบ
ไทย ท่ีเน้นการเล่นเป็นทีม เพ่ือชิง
เงินรางวลั 

ดิจิตอลทีวี 
ช่องไทยรัฐ 

ทกุวนัศกุร์ เวลา 
22.15 – 23.15 น. 

9. แสนดีเดอะซีร่ีย์  ละครซิทคอม ละครสร้างสรรค์สังคม เน้นการ
สง่เสริม 

ทรูโฟร์ย ู ทกุวนัพฤหสับดี-
วนัศกุร์ เวลา 
20.15 - 21.25 น.  

10. Dawn of Gaia 
ก้าวใหมโ่ลกธรุกิจ 

 รายการสารคดี รายการธรุกิจยอดนิยมจากญ่ีปุ่ น 
นําเสนอเก่ียวกบัเส้นทางสู่
ความสําเร็จของนกัธรุกิจชาว
ญ่ีปุ่ นท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือ
สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ชม 

ช่อง 3 Family 
(33 SD) 

ทกุวนัอาทิตย์ 
เวลา 23.00 – 
24.00 น. 

 
2.2 การรับจ้างจัดกจิกรรม (Event) 

 ในส่วนของการรับจ้างจัดกิจกรรม (Event) เกิดขึน้ในนามบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอบริการรับจ้างจัดอี
เวนท์หรือกิจกรรมกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทมีหน้าท่ีในการประสานงานการจดักิจกรรม วางแผน และ
ควบคมุการดําเนินงานภายใต้รูปแบบและคอนเซ็ปท่ีลกูค้ากําหนด ซึ่งรายได้จากการรับจ้างจดักิจกรรมปัจจุบนัถือเป็น
รายได้เสริมของบริษัท โดยผลงานในช่วงปี 2555 ถงึปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
‐ งานบริหารสื่อ ม. ธญับรีุ 
‐ งานเทศการกินรอบกรุง ปี 3 
‐ คอนเสิร์ต Do for Dad 
‐ งานจบัชิน้สว่นคนอร์  
‐ กิจกรรม PEPERMINT  
ป่ันจกัรยาน 

‐ งานบริหารสื่อ ม. ธญับรีุ 
‐ รายการพิเศษคอนเสิร์ตมาสเตอร์คีย์ 
‐ รายการพิเศษภารกิจพิชิตฝัน 
‐ งาน แตง่เพลงไปรษณีย์ 

‐ งานบริหารสื่อ ม. ธญับรีุ 
‐ งานบริหารสื่อ HAFFALE 
‐ งาน OTOP 
‐ งานบริหารสื่อสํานักพัฒนาเศรษฐกิจจาก
รากฐานชีวภา 

‐ งานบริหารสื่อ สํานกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลค็ทรอนิคส์ 

ภาพแสดงการจัดกจิกรรมในช่วงที่ผ่านมา 
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3.  
 

3. รายได้จากการบริหารศลิปิน  
 รายได้จากการบริหารศิลปิน เกิดขึน้ในนามบริษัทและ EM โดยบริษัทและ EM จะมีรายได้จากสว่นแบง่
รายได้จากการรับงานของศิลปินในสงักดั ซึง่บริษัทและ EM มีหน้าท่ีดแูล และจดัหางานให้กบัศิลปิน ผา่นทีมงานท่ีมี
ความรู้ความชํานาญ โดยเน้นการดแูลเอาใจใสเ่พ่ือให้เกิดความผกูพนัและแรงจงูใจท่ีจะอยูทํ่างานภายใต้สงักดัของ
บริษัทและ EM ทัง้นี ้บริษัทมีทีมงานซึง่ทําหน้าท่ีสรรหาศิลปิน โดยช่องทางการสรรหาศิลปิน มีอยู่ 4 ช่องทางหลกั ได้แก่ 

 พันธมิตรโมเดลลิ่ง : บริษัทได้มีการติดต่อเป็นพันธมิตรกับโมเดลลิ่ง โดยโมเดลลิ่งจะนําศิลปินใน
สงักัดมาแนะนําให้ทางบริษัท  ถ้าทางบริษัทเห็นถึงศักยภาพก็จะตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงใน
สงักดัของบริษัท ซึง่ทกุครัง้ท่ีมีการจ้างงานจะมีการแบ่งสว่นแบ่งให้ทางโมเดลลิ่งทกุครัง้ตามอตัราสว่น
ท่ีได้ตกลงกนัไว้  

 การหาศิลปินจากช่องทางอินเตอร์เน็ต: ทางทีมสรรหาจะทําการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
โดยดูจากภาพลักษ ณ์ ภายนอกก่อน ท่ีจะมีการติดต่ อ เข้ ามาทํ าการทดสอบห น้าก ล้อง 
และเซน็สญัญาตอ่ไป 

 การออกภาคสนาม: ทีมสรรหาจะออกไปตามสถาน ท่ีต่ างๆ  ท่ี มี การแข่ งขัน  ห รือประกวด
ความสามารถต่างๆ  เพ่ือไปทาบทามผู้ประกวดท่ีมีลกัษณะตรงตามความต้องการ และนํามาทดสอบ 
รวมถงึเซน็สญัญาในลําดบัตอ่ไป 

 ศลิปินจากรายการของบริษัท: สรรหาศิลปินจากรายการโทรทศัน์ของบริษัทท่ีมี โดยผู้ชนะในรายการ
ของบริษัทจะเข้าเป็นศิลปินในสงักดัของบริษัท 

 
ภาพแสดงลักษณะการสรรหาศลิปิน 
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 สําหรับขัน้ตอนในการพฒันาศิลปิน บริษัทและ EM ให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพในการแสดง
ความสามารถทัง้ด้านการแสดง และการขบัร้อง โดยการพฒันาศิลปินจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของสญัญาท่ีทําขึน้ระหว่าง
บริษัทกบัศิลปิน โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. สญัญานกัแสดงฝึกหดั : มีอายสุญัญาประมาณ 1 ปี โดยศิลปินจะได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงใน
ระดับพืน้ฐาน โดยศิลปินฝึกหดัท่ีสามารถพัฒนาฝีมือจนมีศกัยภาพพอท่ีจะเป็นจุดขายได้ อาจ
ได้รับการเล่ือนขัน้จากศิลปินฝึกหดั เป็นศิลปินในสงักดับริษัทในอนาคต 

2. สญัญาศิลปินในสงักัด : ศิลปินท่ีลงนามสญัญากับบริษัทในประเภทนี ้ถือเป็นศิลปินท่ีมีความ
พร้อมท่ีจะรับงานได้ในทันที โดยศิลปินจะได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงในระดับท่ีสูงขึน้ให้ ซึ่ง
สญัญาศิลปินในสงักดัจะมีอาย ุ5 ปี 

 ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทและ EM มีศิลปินท่ีอยู่ภายใต้สงักดัของบริษัทและ EM จํานวน 19 คน และ 9 คน โดย
ศิลปินทกุคนล้วนมีความสามารถหลากหลาย ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้ศิลปิน
ในสงักดับริษัทและ EM จะหมดอายสุญัญาการเป็นศิลปินในสงักดัในปี 2558 จํานวน 6 คน ปี 2559 จํานวน 1 คน และ
ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปี 2563 จํานวน 21 คน  
 

4. รายได้จากการขายหนังสือ 
 รายได้จากการขายหนังสือ คือรายได้ท่ีเกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยเกิดขึน้ใน
นามบริษัทผ่านสิ่งพิมพ์ภายใต้ช่ือ “Thunder Publishing” ซึ่งในช่วงเร่ิมแรกงานสิ่งพิมพ์ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือต่อยอดรายการ 
“สะบัดช่อ” ซึ่งเป็นรายการโทรทศัน์ของบริษัท โดยหนังสือท่ีตีพิมพ์ออกมา เป็นหนังสือประเภทชวนชิมร้านอร่อยรอบ
กรุงเทพฯ ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีหนงัสือท่ีตีพิมพ์ออกจําหน่ายทัง้หมด 5 เลม่ ได้แก่ 

(1) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง” 
(2) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง 2” 
(3) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง 3” 
(4) ก๋วยเต๋ียวรอบกรุง 
(5) ซีฟู้ ดรอบกรุง  

  
 นอกจากหนงัสือทัง้ 5 เลม่ท่ีสืบเน่ืองจากรายการโทรทศัน์ของบริษัทแล้ว บริษัทยงัได้มีหนงัสืออีก 3 เล่ม ท่ี
มีลกัษณะการนําเสนอเก่ียวกบัข้อคิดในการใช้ชีวิต และการแชร์เร่ืองราวการใช้ชีวิต ซึง่ตีพิมพ์จําหน่ายในปัจจบุนั ได้แก่ 

(1)  หนงัสือหลากประสบการณ์ หลากความคิด กบัชีวิตข้าพเจ้า 
(2) หลากเร่ืองราว หลากความคิด กบัชีวิตคน 
(3) ชีวิต สจัจะ ปรัชญา  
(4) เข็มไมล์ ชีวิต 
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  โดยในอนาคต การจําหน่ายหนงัสือทัง้หมดจะถกูจดัเป็นหนึง่ในกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
(CSR) ของบริษัท 
 
การตลาดและการแข่งขัน  

 
นโยบายและลักษณะการตลาด 
 กลยุทธ์การดาํเนินงาน และการตลาด - ธุรกิจผลติรายการซึง่ก่อให้เกดิรายได้ค่าโฆษณา 

 ศกึษาสภาพตลาดและความต้องการของผู้ชมรายการโทรทศัน์ในเมืองไทย 
ทีมตลาดของบริษัทจะทําหน้าท่ีสอบถามไปยงัสถานีโทรทัศน์ และลกูค้าท่ีต้องการประชาสมัพันธ์สินค้า ถึง

แนวโน้มความนิยมในการรับชมรูปแบบรายการโทรทัศน์อย่างสม่ําเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนรายการให้
เหมาะสมกบัช่วงเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มสีสนัการรับชมรายการให้กบัผู้ชม อีกทัง้ยงัเป็นการหลีกเล่ียงความจําเจของเนือ้หาท่ี
นําเสนอให้มีความน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา และด้วยทีมครีเอทีฟท่ีมีคณุภาพและมีประสบการณ์ในธุรกิจ
สายบนัเทิงมาอย่างยาวนานในการกํากบัดแูลคิดค้นผลิตรายการใหม่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และ
เหนือสิ่งอ่ืนใดบริษัทพยายามสอดแทรกแนวความคิดเพ่ือพัฒนาสงัคมเข้าไปในผลงานท่ีผลิต โดยมุ่งหวงัท่ีจะพัฒนา
สงัคมให้เป็นสงัคมท่ีดีงาม สอดคล้องกบัสโลแกนของบริษัทคือ “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สงัคม
ดี อารมณ์ดี” 

 
นอกจากการศึกษาแนวโน้มของตลาด อีกปัจจยัท่ีละเลยไม่ได้ คือ กลุ่มผู้บริโภค (ผู้ชมรายการโทรทศัน์) ท่ีเป็น

สว่นสําคญัในการชีว้ดัความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ความสําเร็จวดัจากค่าความ
นิยมของรายการ ซึ่งจะวัดจากเรตติง้ (Rating) ท่ีวัดโดยบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือไรก็
ตามท่ีรายการเป็นท่ีนิยม และมีฐานผู้ชมเป็นจํานวนมาก นัน้หมายความถึง อตัราค่าโฆษณาของรายการนัน้จะมีโอกาส
ปรับตวัสงูขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ การท่ีรายการมีผู้ชมจํานวนมาก ย่อมส่งผลให้ช่วงเวลาโฆษณาของรายการนัน้ๆ เป็นท่ี
ต้องการของบริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) และผู้ประกอบการซึง่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีต้องการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภัณฑ์ (Direct Customer)  ทัง้นี ้บริษัทมีหน้าท่ีคิดค้นรายการท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจนําเสนอต่อ
ผู้ชมรายการโทรทศัน์ โดยมุง่หวงัท่ีรายการจะเป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้ชมจํานวนมาก 

 

 คณุภาพของการดําเนินงาน 
 การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด คุณภาพของงานท่ีนําเสนอออกสู่สายตาของลกูค้านัน้เป็นสิ่ง
สําคญั โดยบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี และให้ความสําคญักบัคณุภาพเป็นลําดบั
แรกๆ ของการดําเนินงานในทกุภาคสว่น เพราะเหตวุ่าธุรกิจสายบนัเทิงถือเป็นงานศิลปะท่ีต้องใสใ่จในรายละเอียด และ
องค์ประกอบต่างๆ ต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ในการวางแผนกระบวนการผลิต การติดตาม ควบคมุ 
และประเมินคณุภาพของการดําเนินงานอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินท่ีมีหน้าท่ีในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการ 
อาทิ ในสว่นของรายการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติ งบประมาณจะถกูประเมินและตัง้ขึน้ตามความเหมาะสม โดยทีมงานมีหน้าท่ี
ในการบริหารงานให้อยู่ในกรอบของงบประมาณท่ีได้ตัง้ไว้ ฝ่ายดแูลการผลิตมีหน้าท่ีในการดแูลการผลิต องค์ประกอบ
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ฉาก กล้อง  แสงไฟ สถานท่ีถ่ายทํา เพ่ือให้ได้มาตรฐานและสามารถตอบโจทย์งานนัน้ๆ ได้ นอกจากนี ้หลงัจากท่ีการถ่าย
ทําเสร็จสิน้ลง ก็ต้องมีทีมตัดต่อท่ีมีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์เข้ามาดูแลตัดต่อเทปรายการ ผ่านการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการดําเนินงาน เน่ืองจากทกุเทปรายการท่ีออกสูส่ายตาประชาชนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความ
ใสใ่จ และความมุง่มัน่ตัง้ใจในการทํางานของบริษัทได้เป็นอยา่งดี  
 

 การนําเสนองานตอ่สถานีและการขายโฆษณาของบริษัท 
 รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทศัน์ของบริษัทท่ีต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถานีต่างๆ 
เพ่ือขอซือ้เวลาในการออกอากาศ  สามารถแบ่งรูปแบบการได้มาของรายการเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การออกแบบ
รูปแบบรายการทัง้หมดสําหรับนําเสนอต่อทางสถานีเพ่ือซือ้เวลา และ 2) สถานีเป็นฝ่ายแจ้งประเภทรายการท่ีต้องการ
และช่วงเวลาให้กบับริษัท ซึ่งเง่ือนไขของสญัญากบัแต่ละสถานีจะแตกต่างกนัไป อาทิ บริษัทจ่ายเฉพาะค่าเช่าช่วงเวลา
ออกอากาศ หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (Revenue Sharing) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดย
แบ่งช่วงเวลาในการขายโฆษณาให้สถานีนําไปขายเอง (Time Sharing) เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเม่ือรายการท่ี
บริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านัน้ เม่ือได้เวลาจากทางสถานีแล้ว ในส่วนการขายโฆษณา บริษัทมีทีมขายท่ีมี
ศกัยภาพในการนําเสนอผลงานของบริษัท และมีความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้ามาอย่างยาวนาน ทัง้กลุ่มลกูค้าประเภท
ตวัแทนโฆษณาและกลุม่ลกูค้าประเภทเจ้าของผลิตภณัฑ์ ทําให้สามารถเข้าถึงลกูค้าได้ง่ายย่ิงขึน้ ซึง่บริษัทมีรูปแบบการ
ขายเวลาสําหรับการโฆษณาท่ีหลากหลาย และลกูค้าสามารถเลือกช่วงเวลาท่ีต้องการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผลติภณัฑ์ท่ีต้องการโฆษณาได้ อาทิ ซือ้เวลาโฆษณาเฉพาะช่วงเวลาของรายการใดรายการหนึง่ ผา่นสป๊อตโฆษณา หรือ
ซือ้เวลาแบบแพ็คเกจท่ีสามารถประชาสมัพนัธ์สินค้าได้หลายรูปแบบ ในหลายรายการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชม
อย่างกว้างขวาง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมสปอตโฆษณาสําหรับใช้ในการออกอากาศมาให้บริษัท ซึ่งมี
กําหนดเวลาท่ีชดัเจนตามท่ีตกลงกนั  
 

 การกําหนดราคาและสง่เสริมการขาย 
 การกําหนดราคาขายเวลาโฆษณาในแตล่ะรายการ บริษัทจะพิจารณาราคาอยา่งเป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจาก
ต้นทนุการผลิตรายการ ช่วงเวลาออกอากาศ และความเป็นท่ีนิยมของรายการ ซึง่การกําหนดราคาดงักลา่วจะขึน้อยู่กบั
การเจรจาระหว่างลูกค้ากับบริษัทท่ีอ้างอิงตามราคาตลาดท่ีสามารถแข่งขันได้เป็นหลกั และกําหนดนโยบายการให้
สว่นลดเงินสด กรณีลกูค้าชําระเงินเร็วกว่ากําหนดเรียกเก็บ และ สว่นลดคืน (Rebate) ให้กบัลกูค้า ซึง่พิจารณาจากยอด
ซือ้โฆษณาโดยได้กําหนดอตัราท่ีแน่นอนในการตกลงกบัลกูค้า ในด้านการสง่เสริมการขาย บริษัทมีการจําหน่ายโฆษณา
แบบแพ็กเกจซึง่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้เพราะทําให้ลกูค้าท่ีมีงบประมาณจํากดัสามารถลงโฆษณา
ได้หลากหลายรูปแบบในหลายรายการซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลกูค้าโฆษณาได้มาก
ย่ิงขึน้  
 
 กลยุทธ์การดาํเนินงาน และการตลาด – ธุรกจิให้บริการ 
 ในสว่นการให้บริการ ทีมตลาดและฝ่ายผลติมีหน้ามีในการนําเสนอศกัยภาพของบริษัทให้กบักลุม่ลกูค้า ท่ีต้องการ
ใช้บริการของบริษัทโดยมีกลยทุธ์ในการดําเนินงานและการตลาด ดงันี ้
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 ศกึษาความต้องการของลกูค้า  
การรับจ้างให้บริการของบริษัทแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ การรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ (รับจ้าง

ออกแบบและผลติ และรับจ้างผลติภายใต้คอนเซป็ลกูค้า) และรับจดังานอีเวนท์ (Event) หรือกิจกรรมส่ือประชาสมัพนัธ์
และโฆษณาตา่งๆ  ซึง่บริษัทจะศกึษากลุม่เป้าหมาย และความพอใจของผู้วา่จ้างแตล่ะประเภท เพ่ือตอบโจทย์การ
บริการ โดยแบง่เป็น 3 ลกัษณะย่อยตามการดําเนินงาน ดงันี ้

- การรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ ซึง่บริษัทได้รับการวา่จ้างให้ออกแบบและผลิตรายการ ซึง่การรับจ้างงาน
ในลกัษณะนี ้บริษัทต้องทําการศึกษารูปแบบรายการท่ีผู้ว่าจ้างต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทรายการ ซึ่ง
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะผู้ว่าจ้างเก่ียวกบัต้นทนุการผลิตรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกบังบประมาณท่ีผู้
ว่าจ้างกําหนด ควบคู่ไปกับการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการถ่ายทําเพ่ือให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปท่ี
ออกแบบไว้ 

- การรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ ซึง่ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายกําหนดคอนเซ็ปรายการมาให้ โดยการรับจ้างงานใน
ลกัษณะนี ้ บริษัทมีหน้าท่ีผลิตรายการให้สอดคล้องกบัคอนเซ็ปรายการท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดมาให้เป็นหลกั 
โดยในระหว่างการผลิต บริษัทจะต้องมีการหารือกับผู้ ว่าจ้างเก่ียวกับภาพรวมรายการ ฉาก ระบบแสง 
และระบบเสียง รวมไปถึงการจดัหานักแสดงและพิธีกรเพ่ือให้รายการท่ีได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้วา่จ้าง 

- การรับจ้างจดังานอีเวนท์ และบริหารสื่อโฆษณา ในสว่นนีบ้ริษัท ต้องศกึษาข้อมลูของผู้ว่าจ้างว่ามีความ
ประสงค์จะทํากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ก่อนท่ีบริษัทจะดําเนินการเข้าเสนอผลงานกับผู้
วา่จ้างเพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนได้ โดยในสว่นนี ้บริษัทมีหน้าท่ีบริหารจดัการงานตัง้แต่งาน
ด้านประชาสมัพนัธ์ ออกแบบส่ือโฆษณา ประสานงานหน่วยงานตา่งๆ และจดังาน  

 

 คณุภาพของการดําเนินงาน 
การรับจ้างผลิตรายการ ความพอใจของผู้ว่าจ้างถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของ

บริษัท ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพงาน ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทจะมีส่วนรวมในการตรวจสอบควบคู่ ไปกับการแจ้ง
ความคืบหน้าในการผลิตรายการให้แก่ลกูค้าทราบอย่างต่อเน่ือง ซึง่การดําเนินการดงักล่าวช่วยให้ลกูค้าสามารถบริหาร
จดัการเวลาและต้นทนุได้เป็นอยา่งดี ทําให้ลกูค้าเกิดความพอใจและใช้บริการของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง และด้วยคณุภาพ
การดําเนินงานและผลงานของบริษัทท่ีเป็นท่ียอมรับยาวนานกว่า 22 ปี ผ่านรายการกว่า 200 รายการโทรทศัน์ท่ีออกสู่
สายตาประชาชน รวมถึงรายการท่ีบริษัทผลิตได้รับรางวลัอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นสิ่งตอกยํา้ถึงคณุภาพ ประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จในการดําเนินงานสายธุรกิจบนัเทิงได้เป็นอยา่งดี จงึสามารถกลา่วได้ว่าความสามารถของบคุลากรและระบบ
บริหารการจดัการของบริษัท เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอยู่ได้ในสายธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์จวบจนปัจจุบัน นอกจากนี ้จุดยืนของทีมผู้บริหารท่ีจะผลิตรายการโทรทัศน์ (คอนเทนท์) ท่ีมีมาตรฐานระดับ
สากล โดยไม่ลืมท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนให้กบัสงัคมไปพร้อมๆ กนั ทําให้ทกุฝ่ายในบริษัท มุ่งมัน่เป็นหนึ่งเดียวใน
การนําเสนอผลงานท่ีมีคณุภาพออกสูส่าธารณะ  
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 การกาํหนดราคา  
บริษัทกําหนดราคาสําหรับการให้บริการรับจ้างผลติ โดยพิจารณาจากต้นทนุในการผลิตบวกเพิ่มกําไรสว่นหนึ่ง 

ทัง้นี ้ส่วนใหญ่ลกูค้าจะแจ้งงบประมาณรายการให้กับบริษัททราบ บริษัทมีหน้าท่ีในการพิจารณาวางรูปแบบรายการ
กลบัไปนําเสนอ ซึ่งงบประมาณอาจมีการปรับเพิ่มลดให้สอดคล้องกบัความพึงพอใจของลกูค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะ
พิจารณามลูค่างบประมาณดงักล่าวเพ่ือประเมินความสามารถในการบริหารจดัการต้นทุนการผลิตก่อนการรับงานทุก
ครัง้ ทัง้นี ้การกําหนดราคาดงักลา่วฝ่ายบริหารจะอ้างอิงตามราคาตลาดท่ีสามารถแข่งขนัได้  

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 รายได้ค่าโฆษณา 
รายได้คา่โฆษณา เกิดจากธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ ซึง่กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทแบง่เป็น 2 กลุม่  
1) กลุม่ผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของผลติภณัฑ์และบริการ (Direct Customer) 
 ลูกค้ากลุ่มนี  ้คือ ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้แก่ บริษัทเอกชนทั่วไป หรือ เจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสนใจท่ีจะประชาสมัพันธ์หรือโปรโมทสินค้าผ่านส่ือโทรทศัน์ โดยการติดต่อประสานงานจะเป็นใน
รูปแบบของการประสานงานโดยตรงกบับริษัทเพ่ือขอซือ้ช่วงเวลาโฆษณาในรายการต่างๆ ของบริษัท ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 
บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากกลุ่มลกูค้าบริษัทท่ีเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์โดยตรง (Direct Customer) คิดเป็นร้อยละ  31.74 
ของรายได้คา่โฆษณา  
 

2) กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency)  
 กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) ได้แก่ บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจบริหารส่ือโฆษณาโดยได้รับการจ้างจาก
เจ้าของผลิตภณัฑ์ (ลกูค้า) ให้ดแูลจดัการ และหาช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือโปรโมทสินค้าและบริการ โดย
กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา จะทําหน้าท่ีในการช่วยวางแผน ประสานงาน และหาช่วงเวลาโฆษณาท่ีเหมาะสมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณาจะซือ้เวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “package” เพ่ือโปรโมต
สินค้า รูปแบบ package คือ เลือกโฆษณาและประชาสมัพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการ โดยอาศัย
ช่วงเวลาท่ีหลากหลายในการจดัทําแผนการโฆษณาของตนเอง ซึง่การซือ้โฆษณาจะอยู่ในรูปของสญัญาล่วงหน้า ตัง้แต ่
1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 1 ปี โดยทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กบัการจดัสรรของตวัแทนโฆษณา และงบประมาณของตวัแทน
โฆษณา ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากกลุ่มลกูค้าตวัแทนโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 68.26 ของรายได้ค่า
โฆษณา 
 
 ทัง้นีก้ารเก็บเงินจากลกูค้า จะเรียกชําระเงินได้ก็ต่อเม่ือบริษัทได้ทําการออกอากาศโฆษณาของลกูค้าท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทจะทําการส่งเอกสารย่ืนยนัการออกอากาศ พร้อมซีดีบนัทึกเทปรายการในกรณีท่ีเป็น Spot 
Tool  ให้แก่ลกูค้าพร้อมเอกสารการเรียกเก็บเงิน 
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ตารางสรุปสัดส่วนรายได้ค่าโฆษณาแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2555 ถงึปี 2557 

กลุ่มลูกค้า 

งบการเงนิรวม (งบตรวจสอบ) 
จากการรวมธุรกจิภายใต้ 
การควบคุมเดยีวกัน 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 
กลุม่ลกูค้าผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์
และบริการ (Direct Customer) 

37.03% 28.55% 31.74% 

กลุม่ลกูค้าบริษัทตวัแทน 
โฆษณา (Agency) 

62.97% 71.45% 68.26% 

รวมรายได้ค่าโฆษณา  100.00%  100.00%  100.00% 
ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัท 

 รายได้จากการบริการ  
 กลุม่ลกูค้าในส่วนจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ คือ ผู้ ท่ีสนใจผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ่งรวมถึงเจ้าของสถานี เจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถผลิตรายการได้เน่ืองจากข้อจํากดัภายใน ซึง่การรับจ้างผลิตรายการอาจเป็นการรับจ้างในรูปแบบ
ของการจ้างรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การจ้างผลิตสปอตโฆษณาของนํา้พริกแม่ประนอม การจ้างผลิตละครหนึ่งเร่ือง 
การจ้างผลิตรายการเป็นรายซีซัน่ เป็นต้น นอกจากนี ้ในส่วนของการจ้างจดังานอีเว้นท์ หรือกิจกรรม กลุ่มลกูค้า ได้แก่ 
เจ้าของผลิตภณัฑ์ บริษัทเอกชน ราชการ และสถานีโทรทศัน์ อาทิ งานบริหารส่ือ OTOP จงัหวดัพะเยา เป็นต้น ซึง่งานใน
ส่วนนีเ้ป็นงานท่ีลกูค้าสามารถดําเนินการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้เง่ือนไขการเข้ารับงานแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ
หลกัๆ คือ 1) งานท่ีเป็นสว่นของราชการ จะใช้วิธีการประมลูงานแข่งขนักบัผู้ รับจ้างรายอ่ืน และ 2) งานสว่นบริษัทเอกชน 
จะเป็นการเข้านําเสนอผลงานโดยตรงกบัทางบริษัท หากผลงานเป็นท่ียอมรับ ทางบริษัทก็จะได้รับหน้าท่ีดแูลงานนัน้ๆ   
  
ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการบริการ แยกตามประเภทบริการในปี 2555 ถงึปี 2557 

กลุ่มลูกค้า 
งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

 จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

  สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

รับจ้างออกแบบและผลิต 58.94 68.47% 29.60 33.69%        78.95  73.34% 

รับจ้างผลิตอย่างเดียว 0 0.00% 51.91 59.08%           -    0.00% 

 รับจ้างจดั Event           27.14  31.53%            6.35  7.23%          28.70  26.66% 

 รวมรายได้จากการให้บริการ         86.08  100.00%        87.86  100.00%      107.65  100.00% 
ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัท 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา  
 ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีหดตัวลง ร้อยละ 1.8  จากไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลจาก 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกดดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง 
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โดยปัญหาทางการเมืองมีผลกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย  ของภาคครัวเรือนภายในประเทศ 
ทัง้ยงัส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองไปสู่ภาคเอกชน โดยวดัผลได้จากการลดลงของปริมาณการนําเข้าสินค้าอปุโภคบริโภค 
ในช่วงไตรมาสท่ี 1/2557 เม่ือเทียบกบัช่วง ไตรมาสท่ี 4/2556 ทัง้หมดนีเ้ป็นผลมาจากการท่ีผู้บริโภคเร่ิมชะลอรายจ่าย 
นอกจากภาคธุรกิจประเภทสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเช่ือมัน่ ท่ีลดลงของภาพครัวเรือน 
ธุรกิจโฆษณาก็เป็นอีกธุรกิจนงึท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ จากการรายงานตวัเลขการ
ใช้งบในการโฆษณา ซึง่รวบรวมโดย บริษัท เดอะนีลเสน็ (ประเทศไทย) จํากดั ระบวุ่างบโฆษณาในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2557 ในส่วนของภาครวมอตุสาหกรรมโฆษณาลดลงร้อยละ 10.4 โดยส่ือโทรทศัน์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้หมดนีเ้ป็นผลมาจากปัจจยัทางการเมืองท่ีทําให้เจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ ชะลอ
แผนการลงทนุในด้านการโฆษณาออกไป เพ่ือรอดสูถานการณ์และทิศทางกําลงัซือ้ของภาคครัวเรือนก่อนตดัสินใจทุ่ม
งบประมาณในการโปรโมตสินค้าของตน  ข้อมลูจากตารางส่วนแบ่งตลาดของมลูค่าการใช้จ่ายโฆษณา แสดงให้เห็นว่า
สดัสว่นของการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ ยงัคงเป็นท่ีนิยมอนัดบั 1 ท่ีอตัราร้อยละ 60 ของรายได้โฆษณาโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่ีมา : บริษัท เดอะนีลเสน็ (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 ในช่วงไตรมาสท่ี 2/2557 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเร่ิมสง่สญัญาณการฟืน้ตวั ท่ีอตัราร้อยละ 0.9 จากไตร
มาสก่อนหน้า และร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สอดคล้องไปกบับรรยากาศทางการเมืองท่ีเร่ิมลด
ความตงึเครียดลงในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2/2557 ซึง่ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 นี ้ในธุรกิผลิตรายการโทรทศัน์ได้มีการ
เปล่ียนแปลงครัง้สําคญัคือ  เป็นช่วงท่ีเร่ิมมีการแพร่ภาพทีวีระบบดิจิตอลอยา่งเป็นทางการในบางพืน้ท่ี แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ภาพรวมของการลงทนุโฆษณาในระบบทีวีดิจดตอลยงัไมไ่ด้ถกูเลือกเป็นช่องทางแรกๆ เน่ืองจากระบบทีวีดิจิตอลยงัคง
ใหมอ่ยูม่าก และ ผู้ประกอบการยงัคงระมดัระวงัการใช้งบประมาณในการโฆษณาสนิค้าของตนอยู ่ เป็นผลให้ภาพรวม
ตลาดโฆษณาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 ยงัคงอยูใ่น
กรอบแคบๆ ท่ีมลูคา่ประมาณ 27,000 ถึง 28,700 ล้าน
บาท โดยสรุปภาพรวมคร่ึงปีแรก มลูคา่การลงทนุใน
โฆษณาอยูท่ี่ประมาณ 51,700 ถงึ 53,400 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีมลูคา่ร่วม 
55,601 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 ถึง 7.0 ซงึ
สาเหตหุลกัๆ ของการลดลงมาจากผลการลงทนุด้านการ
โฆษณาในช่วงไตรมาสแรก (ท่ีมา : บริษัท เดอะนีลเสน็ 
(ประเทศไทย) จํากดั) 
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 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 อตุสาหกรรมโฆษณายงัคงปรับตวัลงท่ีร้อยละ 9.7 จากสถานการณ์ด้านภาวะ
เศรษฐกิจท่ียงัคงไมฟื่น้ตวัเตม็ท่ี แตอ่ยา่งไรก็ตาม โฆษณาทางโทรทศัน์ยงัคงมีมลูคา่สงูสดุรวมทัง้สิน้ 53,574 ล้านบาท 
และยงัเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ โดยสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 63 ของมลูคา่อตุสาหกรรมโฆษณาโดยรวม 
 

ตารางแสดงการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ตัง้แต่เดือนมกราคมถงึเดือนตุลาคมปี 2556 และ
ตัง้แต่เดือนมกราคมถงึเดือนตุลาคมปี 2557 

ประเภทส่ือ 
2557 2556 ส่วนเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่ือโทรทศัน์ (TV) 53,574 63.10 58,081 61.77 (4,507) (7.76) 
ส่ือวิทย ุ(Radio) 4,572 5.38 5,201 5.53 (629) (12.09) 
ส่ือหนงัสือพิมพ์ (Newspaper) 10,696 12.60 12,399 13.19 (1,703) (13.73) 
ส่ือนิตยสาร (Magazines) 3,909 4.60 4,682 4.98 (773) (16.51) 
ส่ือภาพยนต์ (Cinema) 3,480 4.10 4,335 4.61 (855) (19.72) 
ส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) 3,325 3.92 3,456 3.68 (131) (3.79) 
ส่ือโฆษณายานพาหนะ (Transit) 3,039 3.58 2,899 3.08 140 4.83 
ส่ือ ณ จดุขายสนิค้า (In Store) 1,541 1.81 2,239 2.38 (698) (31.17) 
ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) 772 0.91 732 0.78 40 5.46 

รวม 84,907 100.00 94,024 100.00 (9,117) (9.70) 
 ท่ีมา : ACNIELSEN 
 

 สถานีโทรทัศน์ 
 ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการกิจการสถานีโทรทศัน์ท่ีให้บริการแก่ผู้ชมทัว่ประเทศโดยไม่คิดมลูค่า หรือฟรีทีวี 
(Free TV) ทัง้สิน้ 30 สถานี ได้แก่ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, ช่อง NBT และ ThaiPBS บวกกบัทีวีดิจิตอลอีก 24 ช่อง 
ช่องใหม ่ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดย ณ ตุลาคม 2556 จากข้อมูลของ AGB Nielsen Media Research ระบุว่าช่อง 7 และช่อง 3 มีส่วน
แบ่งทางการตลาดด้านรายได้และด้านจํานวนผู้ชมสงูกว่าช่องอ่ืนๆ ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่าสถานีอ่ืนๆ ก็มิได้หยดุน่ิง และมีการ
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ปรับเปล่ียนเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือช่วงชิง Eye Ball คนดใูห้ได้มากท่ีสดุ โดยท่ีผ่านมา สถานีโทรทศัน์
แต่ละแห่งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอและมีการเพิ่มรายการใหม่ๆ เข้าไปเสนอเพ่ือเพิ่มกระแสความนิยมของ
ผู้ชมโทรทศัน์ ดงันัน้ การมีช่องทีวีดิจิตอลท่ีเพิ่มขึน้มา จะทําให้การแข่งขนัของสถานีโทรทศัน์คาดว่าจะมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงขึน้ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ เน่ืองจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้
ผู้ประกอบการโทรทศัน์มีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องปรับปรุงรายการอยูเ่สมอ 

 ผู้ผลติรายการโทรทัศน์ 
 ในด้านของธุรกิจผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ การเกิดขึน้ของทีวีดิจิตอล ส่งผลให้เกิดช่องทางการจดัจําหน่ายท่ี
เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยลดการพึง่พิงต่อสถานี อย่างไรก็ตาม เม่ือตลาดโตขึน้การเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ๆ มี
แนวโน้มสงูขึน้ตามไปด้วย แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด ในตลาดผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ ประสบการณ์ คณุภาพ และความสมัพนัธ์
ในด้านการดําเนินธุรกิจเป็นปัจจยัแรกๆ ท่ีทางสถานีจะใช้พิจารณาในการร่วมงาน หรือให้โอกาสในการทํางานร่วมกนั ซึง่
ทัง้หมดนีย้งัคงอ้างอิงอยู่บนหลกัของการดําเนินธุรกิจแบบเดิมคือ การท่ีบริษัทจะต้องมีทีมครีเอทีฟท่ีแข็งแกร่ง สามารถ
นําเสนอผลงานท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีติดตามตอ่ทางสถานีและผู้ชมรายการได้อยา่งมีคณุภาพ 
 
 “จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยชีว้่าการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลปี 2557 จะเป็นปัจจัยหลัก
ผลกัดนัให้ตลาดผลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศเติบโตและคกึคกัมากขึน้ คาดว่าตลาดผลิตรายการโทรทศัน์ปี 2557 จะ
มีมลูค่าสงูถึง 32,690 ถึง 33,260 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 14 ถึง 15 จากปี 2556 ท่ีคาดว่าจะมีมลูค่าอยู่ท่ี 28,780 
ล้านบาท (ท่ีมา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัจากท่ีทาง กสทช. ได้เร่ิมการแจกคปูองทีวีดิจิตอลในไตรมาสสดุท้ายของปี 2557 เพ่ือเพิ่มจํานวนการ
เข้าถึงของทีวีดิจิตอล ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงและมีศกัยภาพจะต้องทํางานร่วมกบัสถานีโทรทศัน์มากขีน้ เพ่ือ
ผลติรายการให้เหมาะสมกบันโยบายของแตล่ะสถานี 



บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
หน้าท่ี  65 

 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชีว้่า สําหรับการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลจะก่อให้เกิดแนวโน้มและโอกาสทาง
ธุรกิจ คือ ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์มีช่องทางผลิตรายการให้ช่องฟรีทีวีมากขึน้ การแข่งขนัด้านคณุภาพของเนือ้หารายการ
โทรทศัน์ และนําเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่เพ่ือดึงดดูสายตาผู้ชม ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ 
เช่น ให้เช่าอปุกรณ์การถ่ายทํา ให้เช่าสตดิูโอ ให้เช่าชุดนกัแสดง งานเทคนิคพิเศษ และงานตดัต่อ จะได้รับอานิสงค์ใน

การรับจ้างช่วงตอ่ 
นอกจากนี ้การเปล่ียนผา่นเข้าสูย่คุทีวีดิจิตอลจะก่อให้เกิดแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ ดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้

1. ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์มีช่องทางในการผลิตรายการออกสู่ช่องฟรีทีวีมากขึน้ จากจํานวนช่องฟรีทีวีท่ีในอดีตมี
เพียง 6 ช่อง ทําให้มีผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์รายหลกัเพียงไม่ก่ีรายท่ีผลิตรายการให้ช่องฟรีทีวีช่องต่างๆ แต่
อย่างไรก็ตามภายใต้ทีวีดิจิตอลท่ีจะมีช่องธุรกิจมากถึง 24 ช่อง นํามาซึ่งความต้องการรายการโทรทศัน์ท่ีมาก
ขึน้ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสสําหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมุ่งมั่นนําเสนอผลงานผ่านช่องเคเบิล้ทีวี และทีวี
ดาวเทียม จะสามารถหนัมาผลิตรายการให้กับช่องฟรีทีวีได้มากขึน้ รวมถึงทีวีดิจิตอลยงัเป็นช่องทางสําหรับ
ผู้ ผลิตรายการหน้าใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์แต่ยังขาดโอกาสในการนําเสนอรายการออกสู่สายตาผู้ ชม
สามารถนําเสนอผลงานสูส่ายตาผู้ชมในวงกว้างผา่นช่องฟรีทีวีได้มากขึน้ (ท่ีมา : ศนูย์วิจยักสกิรไทย 2557) 

2. การแข่งขันด้านคุณภาพของเนือ้หารายการโทรทัศน์ และนําเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่ เพ่ือดึงดูด
สายตาผู้ชม ผู้ ท่ีได้รับการประมลูช่องทีวีดิจิทลัย่อมต้องสร้างเรตติง้จากผู้ชมโทรทศัน์ท่ีมีทางเลือกในการรับชม
ฟรีทีวีมากถึง 24 ช่องธุรกิจ เพ่ือแข่งขนักนัดงึเม็ดเงินโฆษณาผ่านโทรทศัน์ท่ีมีมลูค่ากว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี 
สถานการณ์ดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีกําหนดให้ผู้ ท่ีได้รับการประมลูช่องทีวีดิจิตลั ย่อมคดัเลือกเนือ้หารายการท่ีมี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการรับชมของผู้ ชมโทรทัศน์ ส่งผลให้ผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์จะเป็นท่ี
ต้องการมากขึน้เพราะแต่ละสถานีต้องมีการพัฒนาเนือ้หารายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยนําเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างจากผู้ ผลิต
รายการโทรทัศน์รายอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาพรวมของเนือ้หารายการโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มี
คุณภาพ หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ชมมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ทีวีดิจิตลัช่องบริการธุรกิจยงั
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ก่อให้เกิดช่องทางท่ีผู้ผลิตรายการโทรทศัน์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงไปตามประเภท
ของช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการเด็ก ข่าว และวาไรตี ้ทําให้ผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์สามารถผลิตเนือ้หา
รายการได้ตามประเภทท่ีตนเองมีความถนัด และถ่ายทอดไปยังกลุ่มผู้ชมช่องรายการได้อย่างตรงกลุ่มมาก
ย่ิงขึน้ (ท่ีมา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย  2557) 

3. ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ เช่น ให้เช่าอปุกรณ์การถ่ายทํา ให้เช่าสตดิูโอ ให้เช่าชดุนกัแสดง 
งานเทคนิคพิเศษ และงานตดัต่อ จะได้รับอานิสงส์ในการรับจ้างช่วงต่อ จากความต้องการรายการโทรทศัน์เพ่ือ
ป้อนสู่ช่องฟรีทีวีท่ีมีจํานวนมากขึน้ นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีมี
บทบาทในการรับจ้างช่วงต่อจากผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ในหลากหลายกิจกรรม เช่น ให้เช่าอปุกรณ์การถ่ายทํา 
ให้เช่าสตูดิโอ ให้เช่าชุดนักแสดง งานเทคนิคพิเศษ งานตัดต่อ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็ก จึงกล่าวได้ว่าการเข้าสู่ยคุทีวีดิจิทลัของประเทศไทยไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างเม็ด
เงินสําหรับธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์เทา่นัน้ แตย่งัก่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างเมด็เงินสะพดัไปยงัภาคสว่นตา่ง 
ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก อนัเป็นผลมาจากกิจกรรมการจ้างช่วงต่อดงักล่าวอีก
ด้วย (ท่ีมา: ศนูย์วิจยักสกิรไทย)   

4. อย่างไรก็ตามการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพและได้รับความนิยมต้องอาศยั ทัง้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการนําเสนอรายการท่ีแตกต่างเพ่ือสร้างความนิยมจากผู้ชมโทรทศัน์ ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั นอกจากบริษัทแล้ว 
ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์รายใหญ่ในอตุสาหกรรม ได้แก่ กนัตนา, เจ เอส แอล,  โพลีพลสั เป็นต้น โดยผู้ผลิตแต่
ละรายจะมีจดุเดน่และแนวทางในการผลติและการนําเสนอท่ีแตกต่างกนัไป ซึง่บริษัทมีจดุเด่นในการสร้างสรรค์
รายการโทรทศัน์ขึน้เองเพ่ือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ท่ีผ่านมารายการโทรทศัน์ของบริษัทมีเรตติง้
และจํานวนผู้ ชมในปริมาณท่ีน่าพอใจโดยเฉพาะรายการด้านเกมโชว์,ละคร,ซีรียส์ ท่ีให้ทัง้สาระและความ
บนัเทิง นอกจากนี ้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนับริษัทได้มีการผลิตรายการใหม่ๆ ท่ีมีรูปแบบ ซึ่งได้รับการ
ตอบรับอยา่งดีจากทัง้ผู้ชมรายการและลกูค้า  
 

 การแข่งขัน 
การแข่งขนัในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ นอกจากบริษัท ยงัประกอบไปด้วยผู้ผลิตท่ีเป็นท่ีรู้จกัอีกมากมาย 

อาทิ บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน), บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากดั, บริษัท ซีเนริโอ จํากดั, บริษัท บรอด
คาซท์ ไทย เทเลวิชัน่ จํากดั, บริษัท โพลีพลสั พบัลิชช่ิง จํากดั ฯลฯ ซึง่แต่ละผู้ผลิตจะมีความชํานาญในรูปแบบรายการท่ี
แตกต่างกันออกไป อาทิ   “กันตนา” รายการท่ีเป็นท่ีรู้จักได้แก่รายการเร่ืองจริงผ่านจอและละครต่างๆ  โดยเน้น
ออกอากาศในทางสถานีกองทพับกช่อง 7  “ซีนาริโอ” และ “บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น” มีช่ือเสียงจากการผลิตละคร
โทรทศัน์ ท่ีออกอากาศทางสถานีกองทพับกช่อง 5 และสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในขณะท่ี “โพลีพลสั” เน้นรูปแบบ
รายการวาไรตี ้ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นว่าถึงแม้จะดําเนินธุรกิจอยู่ในสาย
งานผลิตรายการโทรทัศน์ แต่ผู้ ผลิตแต่ละรายมีความชํานาญและลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไป ตามแต่
ทีมงานครีเอทีฟของแต่ละบริษัท ท่ีพยายามคิดค้นออกแบบรูปแบบรายการให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพ่ือสร้าง
ความแตกตา่งโดยมุง่หวงัดงึดดูฐานผู้ชมรายการนัน้ๆ 
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ทัง้นี  ้บริษัทเน้นผลิตรายการสร้างสรรค์สังคม โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลงานท่ีออกสู่สายตา
ประชาชน เช่น รายการหลวงตามหาชน ท่ีมุง่เน้นเสริมสร้างสงัคมท่ีดี โดยสอดแทรกสาระธรรมในเนือ้หารายการ รายการ
มาสเตอร์คีย์ ท่ีเปิดโอกาสให้คนทัว่ไปได้แสดงทกัษะและพฒันาความสามารถในรายการ เป็นต้น ทัง้หมดนีส้ามารถสรุป
ได้ว่า ตลาดการแข่งขันในส่วนของผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์  เป็นตลาดท่ีไม่สามารถระบุคู่แข่งทางตรงได้อย่าง
ชัดเจน เน่ืองจากความสําเร็จขึน้อยู่กับการทํางานของทีมงานบริษัท และคุณภาพของผลงานท่ีบริษัทนําเสนอออกสู่
สาธารณะชน 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  
 บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภทสร้างสรรค์สงัคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนและ
สอดแทรกในผลงานท่ีทางบริษัทได้ผลิตและออกอากาศ อาทิ ละครซิทคอมหลวงตามหาชน ท่ีเน้นปลกูฝังสิ่งดีๆ ให้แก่
สงัคม และ กิจกรรมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม “ดาราไทยหวัใจรียสู” ท่ีมุ่งหวงัให้คนไทยหนัมาใสใ่จสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการ
ใช้ทรัพยากรท่ีสิน้เปลือง ทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของความใส่ใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้าง ปลกูฝัง และนําพาสิ่งดีๆ ให้แก่
ผู้ชมในทกุเพศทกุวยั ตามสโลแกนของบริษัท “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สงัคมดี อารมณ์ดี” โดย
บริษัทไมเ่คยถกูร้องเรียนใดๆ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมไ่ด้สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่สิง่แวดล้อม   
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

 ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้รายละเอียดข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบันีอ้ย่างรอบคอบ
ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันีเ้ป็นปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมลูค่าหุ้น
ของบริษัทได้ ซึง่ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้อาจไม่เป็นปัจจยัความเส่ียงทัง้หมดท่ีมีอยู ่เพราะอาจมีปัจจยั
ความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทยงัไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อบริษัทในขณะนี ้แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่รายได้ 
ผลกําไร ของบริษัทได้ ดงันัน้ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูอย่างรอบคอบ 
เพราะปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ไม่จํากดัเฉพาะแต่เพียงปัจจยัความเส่ียงตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
เอกสารฉบบันีเ้ทา่นัน้ 
 นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริษัทท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้อาทิ “มีแผนการ” ”ประสงค์” ”ต้องการ” ”คาดว่า” “เห็นว่า” “เช่ือว่า” “ประมาณ” 
“อาจจะ” หรือคําหรือข้อความอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั เป็นคําหรือข้อความท่ีบ่งชีถ้ึงสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมี
ความไมแ่น่นอน และผลท่ีเกิดขึน้อาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 
 
ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 
1. ความเส่ียงจากการพึ่ งพิงการออกอากาศในสถานีโทรทัศน์บางสถานี และการไม่มีสัญญาหรือ

ข้อตกลงการผลติรายการกับสถานีดังกล่าว 
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการท่ีผลิตและออกอากาศ รวมถงึรายการท่ีรับจ้างผลติรวมจํานวนทัง้สิน้ 
14 รายการ แบ่งเป็นรายการท่ีผลิตและออกอากาศจํานวน 9 รายการ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(ช่อง 3) จํานวน 4 รายการ และรายการท่ีรับจ้างผลิต จํานวน 5 รายการ ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 
3 จํานวน 2 รายการ ซึง่รายการท่ีออกอากาศผ่านทางช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจํานวนรายการท่ีผลิตและรับจ้าง
ผลิตในปี 2557 ทัง้นี  ้รายการท่ีบริษัทผลิตและออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นการแบ่งเวลาโฆษณา (Time Sharing) และการแบ่งรายได้ค่าโฆษณากบัสถานี (Revenue Sharing) ซึ่ง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3) มีแนวปฏิบติัในการให้เช่าเวลาสถานีท่ีแตกต่างจากสถานีอ่ืน กลา่วคือจะไม่มีการ
ทําสญัญาหรือข้อตกลงในการให้เช่าเวลาออกอากาศอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ ยกเว้นการ
ว่าจ้างผลิตรายการโทรทศัน์  จากสาเหตภุายในของสถานี ดงันัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจได้รับความเส่ียงจากการ
พึ่งพิงการออกอากาศรายการที่บริษัทผลิตและรับจ้างผลิตในสถานีดังกล่าว และอาจได้รับความเส่ียงจากการไม่มี
เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาระผกูพนัท่ีมีกบัทางสถานี จากการออกอากาศรายการท่ีบริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นผู้ผลิต ซึง่บริษัทอาจถกูแจ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการให้เช่าช่วงเวลา รวมถึงอาจถกูยกเลิกการออกอากาศของ
รายการ หรือถกูเปล่ียนแปลงเวลาการออกอากาศไปในช่วงท่ีมีการรับชมท่ีน้อย ซึง่ประเด็นดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบต่อ
ยอดรายได้ค่าโฆษณา ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือของบริษัทต่อกลุ่มลกูค้าผู้ ซือ้โฆษณาในรายการ รวมถึงอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 
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 ด้วยลกัษณะข้อตกลงการผลิตรายการเพ่ือออกอากาศผ่านสถานีดงักลา่ว มีแนวปฏิบติัในลกัษณะไม่มีสญัญา
หรือข้อตกลงมาโดยต่อเน่ือง และเป็นแนวปฏิบติัท่ีสถานีใช้กบัผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ทกุรายในอุตสาหกรรม กอรปกับ
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ก่อนท่ีบริษัทจะผลิตรายการแต่ละรายการ ทีมตลาดของบริษัทจะสํารวจความต้องการและ
ความนิยมในการรับชมรายการของผู้ชม ผ่านการหารือกบัสถานีและลกูค้ากลุม่ผู้ ซือ้โฆษณา ก่อนนํารูปแบบท่ีได้มาหารือ
กับฝ่ายบริหารเพ่ือผลิตรายการ นอกจากนี ้ในระหว่างการผลิต ผู้บริหารระดับสงูของบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ทํางานมาอย่างยาวนาน จะเข้าควบคมุการผลิตเพ่ือให้รายการท่ีได้เป็นไปอย่างมีคณุภาพ อยู่ในกระแสนิยม และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ชมรายการ รวมถงึสถานี ทัง้นี ้บริษัทดําเนินธุรกิจมากวา่ 22 ปี โดยผลติรายการและออกอากาศผา่นการเช่า
เวลากบัสถานีดงักลา่วมากว่า 10 รายการ โดยไม่เคยดําเนินการอนัใดท่ีแตกต่างไปจากท่ีได้ตกลงร่วมกนั จึงไม่เคยได้รับ
ผลกระทบจากการไม่มีสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกัน
ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากการออกอากาศรายการและโฆษณาท่ีบริษัทขายได้ บริษัทจะกํากับดูแลผ่านการจัดส่ง
ตารางแผนการออกอากาศโฆษณาในตอนนัน้ๆ ของรายการให้กับทางสถานี เพ่ือเป็นการยืนยันแผนการออก Spot 
โฆษณาของลกูค้าบริษัท โดยจะระบุยอดรวมของเวลาโฆษณาตามท่ีตกลงกนั ทัง้นี ้บริษัทยงัไม่เคยถกูยกเลิกการผลิต
รายการหรือยกเลกิการออกอากาศจากสถานีดงักลา่ว 
 นอกจากนี ้ด้วยการให้ความสําคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับทางสถานีทุกสถานี ผ่านการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการเช่าช่วงเวลาท่ีได้ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด อาทิ คณุภาพและรูปแบบรายการท่ีจะนํามาออกอากาศ รวมถึง
การชําระเงินคา่เช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนด และการสรรหาโฆษณาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัช่วงเวลาออกอากาศได้
อยา่งต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ซึง่บริษัทได้ยดึถือแนวทางปฏิบติัดงักลา่วมาโดยต่อเน่ือง และบริษัทไมเ่คยถกูยกเลกิการเช่า
เวลาออกอากาศกบัสถานีโทรทศัน์ใดๆ ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือมัน่ว่าจะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดจากการพึ่งพิง
การออกอากาศรายการทีบ่รษิทัผลติและรบัจา้งผลติผา่นสถานีไมม่ากนกั 
 

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา  
 ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพล และส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคสินค้าอปุโภคและบริโภคของผู้บริโภคทัว่ไปมากท่ีสดุ 
คือ ส่ือโทรทศัน์ โดยในปี 2557 AC NIELSEN ได้คาดการมลูค่าตลาดของโฆษณาทางโทรทศัน์มีมลูค่าสงูกว่า 53,000 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 60 ของมลูค่าอตุสาหกรรมโฆษณาในประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงของ
ดังกล่าว ขึน้อยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นสําคัญ โดยในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 อุตสาหกรรมโฆษณา
ภายในประเทศยงัคงปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 9.7 อนัเน่ืองมากจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟืน้ตวัเต็มท่ี ซึง่รายได้ค่า
โฆษณาถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยในงวดปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีรายได้คา่โฆษณาเท่ากบั 
321.93 ล้านบาท หรือคิด  เป็นร้อยละ 74.11 ของรายได้รวมของบริษัท ซึง่มีสาเหตมุาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและความ
ไม่มัน่คงทางการเมืองในช่วงท่ีผ่านมา ดงันัน้ จงึเห็นได้ว่าผลการดําเนินงานของบริษัทจะผนัแปรไปตามการตดัสินใจของ
ผู้ ซือ้เวลาโฆษณา ซึ่งจะกําหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวคือ หาก
ทิศทางภาพรวมของเศรษฐกิจและการเมืองมีแนวโน้มดี จะส่งผลให้งบประมาณโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัตามไปด้วย ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อความต้องการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าของเจ้าของสินค้าและบริการ
ได้ 
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 บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงข้างต้น บริษัทได้กําหนด
แผนการดําเนินงานรวมถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสยัทัศน์ของบริษัทซึ่งมุ่งเน้น 1) 
สร้างการพฒันาคุณภาพและความน่าสนใจของรายการเพ่ือตอบโจทย์การแข่งขัน 2) รักษาและเพ่ิมฐานผู้ชมรายการ
เพ่ือให้เกิดความมัน่คงในฐานรายได้ของบริษัท โดยการตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทางตรงคือลกูค้าโฆษณาและ
ลูกค้าทางอ้อมคือกลุ่มผู้ ชมรายการ 3) ขยายช่องทางการดําเนินธุรกิจโดยเพิ่มสัดส่วนการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิต
รายการโทรทศัน์ นอกจากนี ้ยงัมีส่วนของธุรกิจบริหารศิลปินท่ีมีแผนจะพฒันาต่อไปในอนาคต 4) การศกึษาเพ่ือมองหา
โอกาสในการผลิตคอนเท้นท์บนัเทิงในส่ืออ่ืนๆ อาทิ ส่ือออนไลน์ ทัง้นี ้บริษัทเช่ือว่าการคงไว้ซึง่การผสมผสานการดําเนิน
ธุรกิจจะช่วยลดความเส่ียงดงักลา่วได้ระดบัหนึง่ 

 
3. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิรายการบางรายการ 

 ปี 2557 บริษัทมีรายได้หลกัซึ่งเกิดจากรายได้จากการโฆษณา เท่ากับ 321.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.11 ของยอดรายได้รวมทัง้หมด โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ค่าโฆษณาในปี 2557 เกิดจากรายการ 3 รายการ 
ได้แก่ รายการเทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์ รายการมาสเตอร์คีย์ และรายการแดนซ์ ยวั แฟท ออฟ ทัง้นี ้หากรายการดงักลา่ว
ได้รับความนิยมลดลง ทําให้ไม่สามารถขายเวลาโฆษณาได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ หรือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของ
สถานทีท่ีออกอากาศ จนทําให้ไม่สามารถออกอากาศต่อได้ บริษัทอาจได้รับความเส่ียงจากการพึง่พิงรายได้จากรายการ
ดงักลา่ว ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ทําให้รายได้ของบริษัทลดลง และสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 
 
 บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว และเพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทได้พยายาม
ปรับปรุงรูปแบบรายการให้มีคณุภาพน่าสนใจ เพ่ือรักษาฐานผู้ชม รวมถึงการสรรหารายการใหม่ๆ เพ่ือนําเสนอแก่ทาง
สถานี เพ่ือเพิ่มโอกาสและช่องทางในการหารายได้ให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ทัง้ 3 รายการดงักลา่ว เป็นรายการท่ีมีฐาน
ผู้ ชม และได้ดําเนินการผลิตและออกอากาศติดต่อกันเป็นเวลานาน อาทิ รายการเทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์ ปัจจุบัน
ออกอากาศซีซัน่ท่ี 7 รายการแดนซ์ ยวั แฟท ออฟ ออกอากาศซีซัน่ท่ี 2 และได้รับช่วงเวลาให้ดําเนินการผลิตซีซั่นท่ี 3 
สําหรับออกอากาศในปี 2558 นี ้และรายการมาสเตอร์ คีย์ เป็นรายการท่ีอยู่คู่สถานีมายาวนานกว่า 20 ปี กอปรกบัการ
รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถานีมาโดยต่อเน่ือง รวมถึงการให้ความสําคญักบัการพฒันา ปรับเปล่ียน รูปแบบรายการ
ให้สอดคล้องกับสภาวะนัน้ๆ  ผ่านการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ ให้ลิขสิทธ์ิ ในกรณีรายการท่ีมีรูปแบบเป็น 
International Format  และฝ่ายบริหารกบัทีมงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ในกรณีรายการของบริษัท จึงทําให้บริษัทมัน่ใจ
วา่จะไมไ่ด้รับผลกระทบดงักลา่วมากนกั  

 
4. ความเส่ียงจากไม่ได้รับการต่อสัญญาลขิสทิธ์ิรายการที่ซือ้มาจากต่างประเทศ 

 บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด (CMED) ในฐานะบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท ซึ่ง CMED มีรายได้หลกัจากรายได้ค่าโฆษณาท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ประเภท
ซือ้ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศทัง้หมด โดยรายการท่ี CMED ซือ้ลิขสิทธ์ิจะเป็นรายการท่ีได้รับความนิยมจากต่างประเทศ
และเป็นรายการท่ีมีรูปแบบสอดคล้องและเหมาะกบัการรับชมของผู้ชมในประเทศ โดยจ่ายชําระค่าตอบแทนระหว่างการ
ผลิตรายการทัง้จํานวน (รายละเอียดเพ่ิมเติมสว่นท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัข้อท่ี 5 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ)  
ซึ่ง CMED จะว่าจ้างบริษัทและผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์จากภายนอก (ไม่มีความเก่ียวโยงใดๆ กับผู้ ถือหุ้ น กรรมการ 



บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
หน้าท่ี  71 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท) เป็นผู้ผลิตรายการ ซึ่งท่ีผ่านมา CMED ซือ้ลิขสิทธ์ิรายการท่ีนํามาผลิต
และออกอากาศจํานวน 3 รายได้ ได้แก่ รายการแดนซ์ ยวั แฟท ออฟ (Dance Your Fat Off) เต้นเปล่ียนชีวิต รายการ
ไทยแลนด์ แดนซ์ นาว (Thailand Dance now) โดยผลิตเป็นจํานวน 2 ซีซัน่ และ 1 ซีซัน่ ตามลําดบั (ปัจจบุนั CMED ได้
เจรจาเบือ้งต้นกบัเจ้าของลิขสิทธ์ิรายการแดนซ์ ยวั แฟท ออฟ เพ่ือผลิตเป็นซีซัน่ท่ี 3 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยได้ลงนาม
สัญญาการให้สิทธ์ิในการเป็นผู้ ผลิตในไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะออกอากาศในเดือน
กรกฎาคม 2558 นี)้ และรายการเทค มี เอาท์ ไทยแลนด์ (Take Me Out Thailand) ซึ่งปัจจุบนัออกอากาศเป็นซีซัน่ท่ี 7 
ทัง้นี ้การผลติรายการดงักลา่วจะต้องมีรูปแบบการผลิตท่ีเป็นไปตามท่ีเจ้าของลิขสทิธ์ิเป็นผู้ กําหนดเทา่นัน้ (International 
Format) อาทิ รูปแบบหรือลกัษณะของเวที แสง เสียง รวมถึงภาพประกอบต่างๆ  โดยหาก CMED ต้องการเปล่ียนแปลง
รูปแบบใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของลิขสิทธ์ิรายการก่อนจึงจะสามารถดําเนินการได้ อาทิ รายการเทค มี 
เอาท์ ไทยแลนด์ ซึ่งมีรูปแบบตามท่ีกําหนดให้ชายหนุ่มจากทางบ้านท่ีมีคณุสมบติัโดดเด่น 1 คน มาพดูถึงคณุสมบติัของ
ตนเอง เพ่ือให้หญิงสาวหน้าตาดี คณุสมบติัเด่นจํานวน 30 คนเลือกเป็นคู่เดทของเธอ หรือเป็นหญิงสาวคณุสมบติัโดด
เด่น 1 คน มาพดูถึงคณุสมบติัของตนเอง เพ่ือให้ชายหนุ่มหน้าตาดี คณุสมบติัเด่นจํานวน 30 คนเลือกเป็นคู่เดท เป็นต้น 
ทัง้นี ้CMED มีรายได้จากค่าโฆษณาเป็นหลกั โดยในงวดบญัชีปี 2557 สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2557 CMED มีรายได้ค่า
โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 49.22 ของรายได้โฆษณาภายใต้งบการเงินรวม ดงันัน้ หาก CMED ไม่ได้รับการต่อสญัญาจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิเพ่ือสร้างซีซัน่ต่อไป หรือไม่สามารถจดัหารายการท่ีมีลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเพ่ือมาผลิตตามนโยบายได้ 
จะมีผลทําให้ CMED สญูเสียโอกาสในการผลิตรายการท่ีเป็นท่ีนิยม ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ CMED 
และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 
 
 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงในสว่นของการได้มาซึง่ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ และการต่อสญัญาลิขสิทธ์ิเป็น
อย่างดี โดยการได้มาซึง่ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ บริษัทจําเป็นต้องเป็นผู้ผลติรายการโทรทศัน์รายแรกท่ีดําเนินการติดต่อ
ขอซือ้ลิขสิทธ์ิรายการจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากรายการโทรทศัน์ท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ในแต่ละประเทศจะ
มีเพียงผู้ผลิตรายเดียวท่ีสามารถถือครองลิขสิทธ์ิในการดําเนินการผลิตได้ ในส่วนของความเสี่ยงจากการต่อสญัญา 
เน่ืองจากอํานาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ดังนัน้ ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีบริษัทจะป้องกันและลดโอกาสในการถูก
ยกเลิกสญัญาให้ใช้ลิขสิทธ์ิ คือ การดําเนินการผลิตรายการภายใต้ข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีระบุในสญัญาอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้รายการท่ีผลิตออกมาตรงตามรูปแบบและข้อตกลงท่ีได้ทําไว้กับเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้รายการท่ี
ออกอากาศมีรูปแบบท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้รับการพิสูจน์ความนิยมจากประเทศต่างๆ มาแล้ว ซึ่งทุกรายการท่ี 
CMED ซือ้ลขิสิทธ์ิมาผลติ ได้รับความนิยมและสร้างกระแสการติดตามจากผู้ชมด้วยดีอย่างต่อเน่ืองในทกุซีซัน่ ดงัจะเห็น
ได้จากเรตติง้ของรายการท่ีได้รับในระหว่างออกอากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 3.9 จาก 10 (ท่ีมา : ข้อมูลจาก บริษัท 
เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากดั) ทัง้นี ้รายการส่วนใหญ่ท่ีออกอากาศในประเทศ จะมีเรตติง้เฉล่ียสงูสดุท่ี 7.0 : ข้อมลู
จากฝ่ายบริหาร)  ซึ่งทําให้ CMED สามารถสร้างรายได้ค่าโฆษณาได้ดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงจากการไม่ต่ออายสุญัญาการให้ลิขสิทธ์ิผลิตรายการท่ีมีในปัจจบุนั ฝ่ายบริหารของ CMED ยงักําหนดให้ทีมงานท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์รายการ เฟ้นหารายการท่ีมีคุณภาพดี รูปแบบโดดเด่นและแตกต่างจากรายการท่ีผลิตและ
ออกอากาศในประเทศ โดยต้องมีลกัษณะและรูปแบบรายการท่ีสอดคล้องและไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม
ของคนไทย เพ่ือนํามาผลิตและออกอากาศในประเทศไทย ดงันัน้ CMED จึงมั่นใจว่าจะได้รับความเส่ียงจากประเด็น
ดงักลา่วไมม่าก  
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5. ความเส่ียงด้านการผลติรายการ 
 ในสว่นของการผลติรายการโทรทศัน์ มีองค์ประกอบท่ีเป็นสาระสําคญั ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง ดงันี ้

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลาการดา้นการผลิตทีมี่คณุภาพ 
 เน่ืองจากธุรกิจท่ีดําเนินอยู่ ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีมุมมองทางความคิดท่ีกว้างไกล 
สร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์  ดังนัน้ หากขาดบุคลากรด้านการผลิตท่ีมี
คณุภาพ บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการขาดรายการท่ีมีความน่าสนใจ หรือผลกระทบจากการมี
รายการท่ีผลิตออกอากาศน้อยหรือมีรายการออกอากาศ แต่ไม่เป็นท่ีนิยมหรือเรตติง้ไม่ดี ซึง่อาจสง่ผล
ตอ่คณุภาพในการดําเนินงานของบริษัทได้ ซึง่บริษัทตระหนกัถงึความเส่ียงในด้านนีเ้ป็นอยา่งดี และได้
กําหนดแนวทางการแก้ไข โดยการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการปรับเพิ่มตําแหน่งและผลตอบแทนสําหรับ
บคุลากรในแตล่ะฝ่ายงานอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างความมัน่ใจและแรงจงูใจในการทํางานให้กบับคุลากร
ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการพฒันาและให้โอกาสบคุลากรในการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างเป็นอิสระภายใต้รูปแบบรายการท่ีกําหนด เพ่ือสร้างทีมงานหน้าใหม่สําหรับรองรับการ
เติบโตของบริษัทในอนาคต  

 ความเสีย่งจากการว่าจ้างทีมจากภายนอก 
 เน่ืองจากการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนหนึ่งบริษัทจําเป็นต้องว่าจ้างทีมงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือผลิตรายการ อาทิ ทีมระบบแสง ระบบเสียง และระบบกล้อง เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีระบบแสง เสียง และกล้องถ่ายทํารายการท่ีสามารถรองรับการถ่ายทําท่ีมี
คุณภาพสูงได้ เน่ืองจากการลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมาก ดังนัน้ บริษัทจึงจําเป็นท่ี
จะต้องว่าจ้างทีมงานจากภายนอกเข้ามาร่วมงาน ซึง่บริษัทอาจได้รับความเส่ียงหากไม่สามารถจดัหา
ทีมงานท่ีมีคุณภาพได้ตามท่ีต้องการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อกําหนดการถ่ายทํารายการ และอาจ
สง่ผลกระทบต่อรายการท่ีต้องออกอากาศ รวมถึงรายการท่ีต้องส่งมอบให้กบัผู้ว่าจ้างได้ แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ผ่านการวางแผนงานการถ่ายทํารายการ
ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางให้กับทีมงานผลิตท่ีเก่ียวข้อง สําหรับใช้ในการประสานงานไปยงัส่วนงาน
ต่างๆ ท่ีมีส่วนในการผลิตและถ่ายทํารายการ เป็นผลทําให้บริษัทสามารถควบคมุจดัการและบริหาร
การจ้างงานบคุลาการเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงสามารถป้องกนัและลดความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่วได้ระดบัหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุในระบบการถ่ายทํา ซึง่จะช่วย
ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละ 10– 20 ของต้นทุนการผลิตปัจจุบัน นอกจากนี  ้บริษัทยัง
สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการเช่าระบบหรือจดัการระบบให้แก่ผู้ผลิตรายอ่ืนได้อีกด้วย 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสว่นท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัข้อ 6 โครงการในอนาคต) 

 

 ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีในการผลิตรายการหรือการถ่ายทํารายการ ถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีผู้ประกอบการใน
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ต้องให้ความสําคญั และจําเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับชมรายการ รวมถงึนโยบายของภาครัฐเก่ียวกบัระบบการออกอากาศ
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ของส่ือโทรทัศน์ของประเทศ อาทิ การพัฒนาความคมชัดของภาพและเสียง เพ่ือการเข้าถึงในการ
รับชมและรับฟังผ่านส่ือโทรทศัน์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีดงักล่าวถือว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต้องลงทุนสงูเพ่ือพัฒนาคุณภาพได้ตามต้องการ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความเส่ียงดังกล่าว และมี
แนวทางในการป้องกันความเส่ียงผ่านการว่าจ้างส่วนงานการผลิตท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกับผู้
ชํานาญเฉพาะทาง ซึง่มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ และมีอปุกรณ์คณุภาพสงูให้เลือกใช้หลายระดบั ทัง้นี ้
เพ่ือลดต้นทุนการลงทุนท่ีอาจสร้างภาระให้กับกิจการในอนาคต อาทิ งานระบบกล้อง งานระบบไฟ 
และระบบเสียง เป็นต้น 
 

6. ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยมหรือกระแสความนิยมของผู้บริโภคในรายการของบริษัท 
 เน่ืองจากการผลิตรายการโทรทศัน์แต่ละรายการมีต้นทนุในการดําเนินงานคงท่ีค่อนข้างสงู ได้แก่ ค่าเช่าเวลา
สถานี ค่าดําเนินรายการโทรทศัน์ ค่าตวันกัแสดง และค่าใช่จ่ายในการดําเนินงาน เป็นตนั ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทจะ
เกิดจากรายได้ค่าโฆษณาและค่ารับจ้างผลิต  ซึ่งรายได้ค่าโฆษณาจะผนัแปรตามความนิยมในการรับชมรายการของ
ผู้ชม โดยการตดัสินใจเลือกลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการของตวัแทนโฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะ
พิจารณาจากความคุ้มค่าของเม็ดเงินท่ีเสียไปกบัโอกาสในการรับรู้ของผู้ชมรายการ ดงันัน้ หากรายการมีเรตติง้สงู นั่น
หมายถึงมีฐานผู้ ชมมาก ช่วงเวลาโฆษณาของรายการดังกล่าวก็ย่อมเป็นท่ีต้องการของตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากโฆษณาท่ีออกอากาศสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุม่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี แต่ในทางตรงกนัข้าม 
หากรายการท่ีออกอากาศมีความนิยมท่ีถดถอยลง ย่อมส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการซือ้เวลาโฆษณาของตวัแทน
โฆษณาและเจ้าของกิจการ ท่ีอาจปรับลดงบประมาณโฆษณาในรายการลง ในขณะท่ีบริษัทยังคงต้องแบกรับภาระ
ต้นทนุการผลติท่ีเทา่เดิม 
 
 บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว โดยก่อนการพิจารณาผลิตรายการใดๆ ทีมงานตลาดของ
บริษัทจะหารือกบัสถานีและตวัแทนโฆษณา เพ่ือทราบถึงแนวโน้มความนิยมในการบริโภคของผู้ชมในปัจจบุนั ควบคู่ไป
กบัการกําหนดแนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบท่ีแตกต่าง และน่าสนใจเพียงพอท่ีจะดงึดดูฐานผู้ชมรายการได้ นอกจากนี ้
ในระหวา่งการผลิต ฝ่ายบริหารของบริษัทซึง่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์รายการมาอยา่งยาวนาน จะเข้ามาควบคมุ
การผลิตอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้รายการท่ีผลิตได้มีคณุภาพและรูปแบบตามท่ีได้วางแผนไว้ ซึ่งรายการโทรทศัน์ของบริษัทมี
ความหลากหลาย โดยแต่ละรายการจะมีรูปแบบและการนําเสนอท่ีแตกต่างกนัไป และทกุรายการในทกุเทปจะมีจดุขาย
ท่ีน่าสนใจและอยู่ในกระแสสงัคมในช่วงนัน้ๆ เพ่ือดงึดดูผู้ชมให้เกิดการติดตามอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทยงัทําการ
ตรวจสอบคณุภาพและเรตติง้ของรายการท่ีออกอากาศอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือนําผลท่ีได้รับกลบัมาปรับปรุงรายการ ดงันัน้ 
บริษัทจงึเช่ือวา่จะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่วน้อย  
 

7. ความเส่ียงจากการขยายตัวของส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน 
ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อการขยายตวัของอตุสาหกรรมโฆษณา ซึ่งปัจจุบนัมีส่ือ

โฆษณาใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือโรงภาพยนตร์ ส่ือในห้าง หรือส่ือเคล่ือนท่ี เป็นต้น ส่งผลให้
บริษัทตวัแทนโฆษณาและเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการ มีทางเลือกในการโฆษณาในหลากหลายช่องทางมากขึน้ ซึ่ง
อาจทําให้งบประมาณการโฆษณาผ่านโทรทศัน์ถกูแบ่งไปลงในส่ือประเภทอ่ืน ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อยอดรายได้และผล
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การดําเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และได้
กําหนดแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงจากการปรับลดงบประมาณการโฆษณาผ่านรายการโทรทศัน์ของบริษัท โดยเน้นการ
พฒันาและสร้างสรรค์รายการให้มีรูปแบบโดดเด่น เป็นท่ีน่าสนใจ และแตกต่างจากรายการอ่ืนๆ รวมถึงมีคณุภาพการ
ผลิตท่ีดี สามารถแข่งขนัได้ เพ่ือสร้างความประทบัใจและดึงดดูฐานผู้ชมรายการ อนัจะนํามาซึ่งการซือ้เวลาโฆษณาใน
ช่วงเวลาของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าวมาโดยต่อเน่ือง นอกจากนี ้จากผลสํารวจของบริษัท  
เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากดั ยงัแสดงให้เห็นว่าแม้ตลาดโฆษณาจะมีรูปแบบช่องทางการโฆษณาท่ีเพิ่มมากขึน้ แต่
สดัส่วนการโฆษณาประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ยังคงเป็นท่ีนิยมอย่างต่อเน่ือง โดยในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 มูลค่า
ตลาดโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์มีมลูคา่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 63 ของมลูค่าโฆษณารวมในประเทศ (ท่ีมา : ศนูย์วิจยักสกิร
ไทย) เน่ืองจาก ส่ือโทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง และได้ประสิทธิผลกว่าส่ือโฆษณาใน
รูปแบบอ่ืน ดงันัน้ บริษัทจงึมัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่วน้อย 
 
3.1 ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

 
1. ความเส่ียงด้านการพึ่งพงิผู้บริหารหลัก 

 บริษัทก่อตัง้ในปี 2535 โดยมีนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ผู้ มีประสบการณ์ในสายธุรกิจบนัเทิงมาอย่างยาวนาน 
ทัง้นี ้ปัจจบุนักลุม่ครอบครัววรรณภิญโญถือเป็นผู้บริหารหลกั และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจด
ทะเบียนบริษัท โดยมี 1) นางภทัรภร วรรณภิญโญ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 2) นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 3) นายณฐกฤต วรรณ
ภิญโญ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการพฒันาธุรกิจ 4) นางสาวณภทัร วรรณ
ภิญโญ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการตลาดและการขาย ซึง่ทัง้ 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ ท่ี
มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการผลิตรายการโทรทศัน์และส่ือบนัเทิงเป็นอย่างดี โดยสร้างความน่าเช่ือถือให้กบับริษัท 
และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ามาโดยต่อเน่ือง ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทได้  
 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจอนมุติัในแต่ละตําแหน่งและ
สว่นงานตา่งๆ อย่างชดัเจน โดยมีการกระจายอํานาจในการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอํานาจอนมุติัท่ี
กําหนดไว้  อีกทัง้ยงัมีการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ให้กบัพนกังานท่ีมีความรู้และความสามารถในแต่
ละฝ่ายงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทมีระบบจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูท่ีดี  ซึง่ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมลู
ท่ีจําเป็นต่างๆ รวมถึงบริษัทยงักําหนดแนวทางเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและทกัษะในการทํางานของพนกังานผ่านการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพึ่งพิงพนักงานรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานรู้สกึถึงความเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท ด้วยการดแูลและจดัสวสัดิการท่ี
เหมาะสมให้แก่พนกังานแตล่ะระดบัเพ่ือสร้างแรงจงูใจ รวมถงึสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน  อีกด้วย 
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ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

 
1. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 

 บริษัทมีกลุ่มครอบครัววรรณภิญโญ เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 75 ของทนุชําระแล้ว 
(หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน) ดงันัน้ บริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเส่ียงจากการท่ี
กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เน่ืองจากการถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่กึง่หนึง่ ยกเว้นการกระทําใดก็ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
มากกวา่ 3 ใน 4 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกชําระแล้ว 
 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการ
ทัง้หมด 8 ท่าน ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับใน
สงัคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง คณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 
2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.
28/2551  ซึ่งถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี  ้บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท สู่ความสําเร็จ จํากัด เพ่ือเข้าทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ของบริษัทยงัคํานงึถึงการให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ด้วยการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีอย่างเคร่งครัด และสม่ําเสมอ ดงันัน้ บริษัทจึงมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียกับบริษัท จะได้รับการปฏิบัติ
อยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญักบัต่อการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลกัการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การ
เคารพสิทธิมนษุยชน การปฎิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม การร่วม
พฒันาชุมชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
สิง่แวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสีย 
 
นโยบายภาพรวม 

 
บริษัทกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนท่ีจะสร้างสรรค์ส่ือบันเทิงอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยแนวทางดงักล่าวได้ถูกกําหนดไว้เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ซึ่งมุ่งหวงัท่ีจะทํา
ประโยชน์และสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่านรายการต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน โดยกําหนดนโยบายหลกั
ของบริษัทว่าเป็นบริษัทท่ีสร้างส่ือบนัเทิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบัการปรับเปล่ียนสโลแกนของบริษัทเพ่ือ
สง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักลา่วจาก “TV Thunder” เป็น “TV Thunder Green entertainment”  

 
นอกจากนี  ้เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 

1/2557 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทาง
ธุรกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกส่วนงานเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างความโปร่งใส รวมถึงมีการกําหนด
ระเบียบการปฎิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ท่ีชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการทํางาน 
นอกจากนี  ้ยังมีการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทรับรู้สทิธิของผู้ มีสว่นได้
เสียต่างๆทัง้ท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมาย และท่ีบริษัทกําหนดนโยบายขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า 
คูค้่า เป็นต้น 
 

 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 
 บริษัทได้กําหนดความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 บริษัทประกอบกิจการสร้างสรรค์ส่ือบนัเทิงอนัได้แก่ รายการโทรทศัน์ ละคร และโฆษณา ซึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจ บริษัทได้แสดงให้เหน็ถึงความโปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได้ มีการจดัเตรียมการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของบริษัทเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง รวมถึงไม่มีนโยบายท่ี
กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นพนกังานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้
ห้ามไมก่รรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษํท 



บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
หน้าท่ี  77 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล และไม่คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์

ของตนเองเป็นหลัก อันได้แก่การไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กรท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลท่ียังไม่สามารถเปิดเผยออกสู่
สาธารณะ ให้แก่ผู้ อ่ืนรับรู้เพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ระหว่างกนั รวมถงึพนกังานบริษัทด้วยเช่นกนั  ซึง่บริษัทได้มีการ
กําหนดนโยบายเพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ไว้ในสว่นของนโยบายธรรมภิบาล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีทําหน้าท่ี
ให้คําปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง การกํากับดูแล
กิจการ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ วา่มีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงพอ  

(3)  การเคารพสทิธิมนุษยชน  
 สิทธิมนษุยชนซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของมนษุย์และเป็นศีลธรรมสากลสําหรับโลก ซึง่คนทกุคนย่อมมีสิทธิท่ี
เท่าเทียมกนั และเป็นสิทธิท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้ ถึงแม้จะต่างด้วย เชือ้ชาติ ศาสนา  สีผิว  ฐานะ หรือเพศ เป็นต้น ซึง่บริษัท
ให้ความสําคญักบัการเคารพในสทิธิมนษุยชนของกรรมการและพนกังานทกุคนในองค์กร 

(4) การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทได้กําหนดนโยบายต่อพนักงาน โดยพนักงานในบริษัททุกคนและทุกตําแหน่งต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม นอกจากนัน้บริษัทได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการรับเร่ืองร้องทกุข์จากพนักงาน ซึ่งได้มีการกําหนดขัน้ตอน
และกระบวนการในการพิจารณารับเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถหารือ ให้
คําแนะนํา หรือขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการผู้ เป็นธรรม 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทมีการสร้างสรรค์ผลงานละครเพ่ือสง่เสริมและสร้างคณุประโยชน์แก่สงัคม อย่างเช่นละครเร่ือง “หลวง
ตามหาชน” ท่ีได้มีการสอดแทรกข้อคิด และคติสอนใจในทกุๆตอนท่ีออกอากาศ เพ่ือให้สงัคมได้รับคณุประโยชน์สงูสดุจาก
การรับชมรายการ นอกจากนัน้ โดยพืน้ฐานของธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์นัน้ ในแตล่ะตอนท่ีจะมีการถ่ายทอดออกอากาศ
นัน้ ต้องผ่านกระบวนการคดักรองเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมออกก่อนท่ีจะถกูเผยแพร่ออกอากาศสูส่าธารณชนโดยทีมงานฝาย
ผลิตจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงก่อนส่งเทปรายการไปยงัหน่วยงานท่ีกํากบัและดแูลเนือ้หาของสถานีโทรทศัน์  
โดยหลงัจากเนือ้หารายการได้ผา่นการตรวจสอบจากฝ่ายกํากบัและดแูลเนือ้หารายการจงึจะสามารถออกอากาศได้ 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานเป็นอย่างย่ิงโดยได้มีการจัดทําประกาศรณรงค์ภายใน
องค์กรเพ่ือช่วยในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมในช่ือ “อนรัุกษ์พลงังาน เปิดสวิตช์ความคิด ปิดสวิตช์พลงังาน” ซึง่รายละเอียด
ของประกาศได้กลา่วถงึ ขบวนการ 5 ป. ได้แก่ ป.1 เปิด (เปิดม่านกนัแดด), ป.2 ปิด (ปิดไฟ,ปิดแอร์เวลาเท่ียง), ป.3 เปล่ียน
(เปล่ียนรับสง่สารทางอีเมล), ป.4 ปรับ (ปรับอณุหภมิูเคร่ืองปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส) และ ป.5 ประหยดั(ประหยดัใช้
กระดาษ 2 หน้า) ซึ่งการรณรงค์ดงักล่าว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรท่ีมาจากสิ่งแวดล้อม อาทิ กระดาษ และ
ช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อนท่ีเป็นปัญหาสําคญัด้านสิง่แวดล้อมของโลก 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชน 
 บริษัทมีการจดังานท่ีเป็นการทํางานร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆเพ่ือช่วยในการพฒันาชมุชน
และสงัคม ให้มีความสมบูรณ์ โดยการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนัน้ๆ เพ่ือพฒันาให้
ชมุชนหรือบคุลากรในชมุชนได้มีความสขุมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้บริษัทได้มีการจดัทํารายการสารคดีกึ่งบนัเทิงเก่ียวกบัการ
นําพาผู้ชมรายการไปสมัผสักบัสถานท่ีท่องเท่ียว ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย สอดแทรกเคลด็ลบัดีๆ สําหรับการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเดินทาง เพ่ือตอบสนองนโยบาย “เท่ียวไทยคึกครืน้ เศรษฐกิจไทยคึกคกั” ผ่านรายการ “สะบดัช่อ” เพ่ือช่วยเพิ่ม
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จํานวนนกัท่องเท่ียว และกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวมากยิ่งขึน้ รวมถึงสามารถช่วยให้คนในแหล่งท่องเท่ียว
ตา่งๆ สามารถสร้างรายได้จากปริมาณนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึน้ 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม       
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้กําหนดนโยบายการรับนกัศกึษาเข้ามาเป็นฝึกงานในระหว่างภาคเรียนหรือในช่วงปิดเทอมเพ่ือเป็น
การเผยแพร่ความรู้ในการดําเนินงานให้กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีต้องการนําความรู้ท่ีได้ศึกษามาใช้กบัการปฎิบติังานจริง โดย
นกัศึกษาจะได้เรียนรู้การขัน้ตอนผลิตรายการโทรทศัน์จากทีมงานท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือนําไปใช้หรือเผยแพร่สถานศึกษา
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 
กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการทําคณุประโยชน์ให้กบัสงัคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมและค่านิยมทางความคิดของคนใน
สงัคม ดังนัน้ บริษัทจึงได้มีการจัดทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างมากมายตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั  ตวัอยา่งเช่น :  
 

 รายการหลวงตามหาชน เป็นรายการโทรทัศน์สร้างสรรค์สังคมสอดแทรกธรรมะเพื่อเยาวชน โดยรายการ
ดงักล่าวได้รับรางวลัมาอย่างมากมาย อาทิ รางวลัโทรทศัน์ทองคํา ครัง้ท่ี 26 - 27 และ 29 ประจําปี 2554 – 2555 และ 
2557 ประเภทรางวลัละครเดก็ เยาวชน สตรี และครอบครัว รางวลัสง่เสริมเยาวชนดีเดน่  
 

 คอนเสิร์ตการกุศล “ONO Uncensored” โดยรายได้มอบให้กบัมลูนิธิสวสัดิการนกัแสดงอาวโุส และสมาพนัธ์
สมาคมวิชาชีพวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ และคอนเสิร์ต “ONO Concert Back to the virgin” รายได้มอบให้กบั
สภากาชาดไทย และกองบงัคบัการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 2 เป็นต้น  
 

 โครงการ ดาราไทย หัวใจ Reuse ซึ่งบริษัทได้จดักิจกรรมขึน้เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยลดการซือ้ของใช้ฟุ่ มเฟือย
เพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน ซึง่เป็นการออกร้านจําหน่ายของใช้มือสองจากศิลปิน ดารา ซึง่จดัขึน้ภายใต้แนวคิด คือ “ของท่ีคณุ
ไม่ได้ใช้ อาจเป็นของใหม่ของใครหลายคน“ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจดังานได้นําขึน้ทลูเกล้าถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพ่ือสมทบการดําเนินงานโครงการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย ซึง่โครงการดาราไทย หวัใจ Reuse นีไ้ด้มีการจดัทําขึน้เป็นครัง้ท่ี 2 แล้ว  
 

 โครงการสะบัดช่อชวนชมิ กนิรอบกรุง ซึง่บริษัทได้จดัโครงการโดยการนําร้านอาหารช่ือดงัทัว่กรุงเทพท่ีได้เคย
มาออกอากาศในรายการ สะบดัช่อ กว่า 40 ร้าน มาเปิดอยู่ในงานเดียวกนั โดยรายได้ร้อยละ 20 จากการขายอาหารทกุๆ 
จาน และการขายหนังสือกินรอบกรุงทัง้ 3 เล่มภายในงาน ได้นําเข้าร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาสําหรับ
ทายาทเจ้าหน้าท่ีผู้ปนูบําเหน็จพิเศษของทหารท่ีปฏิบติังานในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ทัง้นี  ้โครงการต่างๆ ท่ีบริษัทได้จัดทําขึน้ล้วนคํานึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดท่ีสามารถมอบให้แก่สังคมและ
สิง่แวดล้อม เพ่ือพฒันาให้สมบรูณ์ และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมตอ่ไปในอนาคต 
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การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
หลักทรัพย์ของบริษัท 

 
 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน  800,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท โดยเป็นทุนเรียกชําระแล้ว 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้ นละ 0.25 บาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้ น (IPO) ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทจะมีทุนชําระแล้วเป็น 
200,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 800,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 
ผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

หมายเหต ุ: - นายพิรัฐ เย็นสดุใจ เป็นสามีของนางสาวณภทัร วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสาย
งานการผลิตและการขาย โดยปัจจุบันนายพิรัฐฯ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารงานงานพฒันาการลงทนุ 

 - นางประภาวลัย์ สนธิพนัธ์ และนายสพุจน์ พงศ์พิจิตร เป็นพ่ีน้องกบันางภทัรภร วรรณภิญโญ ซึง่บคุคลดงักลา่วทัง้สอง
ทา่นไมไ่ด้เป็นกรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆ กบัการบริหารงานของบริษัท 

 
 
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อน IPO 
(Par = 0.25 บาท) 

หลัง IPO 
(Par = 0.25 บาท) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 150,010,800 25.00% 150,010,800 18.75% 
2. นางภทัรภร วรรณภิญโญ 189,538,000 31.59% 189,538,000 23.69% 
3. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 100,045,600 16.67% 100,045,600 12.51% 
4. นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ 91,530,800 15.26% 91,530,800 11.44% 
5. นายพิรัฐ เยน็สดุใจ 8,514,800 1.42% 8,514,800 1.06% 
6. นางประภาวลัย์ สนธิพนัธ์ 36,180,000 6.03% 36,180,000 4.52% 
7. นายสพุจน์ พงศ์พิจิตร 24,180,000 4.03% 24,180,000 3.02% 
8. ประชาชนทั่วไป (IPO)   200,000,000 25.00% 

รวม 600,000,000 100.00% 800,000,000 100.00% 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ี
เหลือหลงัจากหกัภาษีและสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัท
จะคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอ
ต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หาก
เห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้จะต้องรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุคราวถดัไป   
 



 

  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

สรุปความเหน็ของกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชมุ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท
ทัง้ 5 ด้าน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 2) ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคมุ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ทัง้นี  ้ท่ีผ่านมา การ
พิจารณาอนมุติัธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั นอกจากนี ้
บริษัทยงักําหนดนโยบายเพ่ือเพิ่มความระมดัระวงัในการทําธุรกรรมดงักล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมใน
อนาคต จะถกูพิจารณาจากผู้ ท่ีไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมดงักลา่วเท่านัน้ โดยสําหรับการดําเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุ
ภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานระบบควบคมุภายใน และระบบการปฏิบติังานของบริษัท 
โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชี และผู้บริหารเก่ียวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอและเช่ือถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มี
การสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็นเป็นสิ่งสําคญั พร้อมทัง้นําข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการควบคมุภายในท่ีสําคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก 

 
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน 

 
 บริษัทได้แต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึง่ปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้างบริษัท สู่
ความสําเร็จ จํากดั เข้าทําหน้าท่ีดงักล่าว ซึ่งบริษัท สู่ความสําเร็จ จํากัด มีนายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย (CIA, CPIA) เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่บริษัทได้พิจารณาคณุสมบติัของบริษัท สูค่วามสําเร็จ 
จํากดั  และนายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชยั แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความ
เป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สู่ความสําเร็จ จํากดั 
ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า Overview ทกุระบบในช่วงต้นของการเข้าตรวจสอบภายใน
แล้ว และได้มีการจัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ รวมถึงประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบความถกูต้องเก่ียวกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือจดัทํารายงานการตรวจสอบภายในสําหรับนําเสนอ
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส โดยรายงานตรวจสอบภายในของบริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั 
ฉบบัวนัท่ี 12 กนัยายน 2557ซึ่งได้นําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 
พบประเดน็ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ดงันี ้ 
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ข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบ ผลกระทบ ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คาํชีแ้จงจากผู้บริหาร 
1.การบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 

1.1 มีการจดัทํางบประมาณประจําปี 2557 
แตไ่มม่ีแผนงาน (Action Plan) ประกอบ
ในการจดัทํางบประมาณดงักลา่ว 

ทําให้ผลการดําเนินงานอาจไมบ่รรลุ
เป้าหมายที่กําหนด รวมถงึงบประมาณขาด
ความน่าเชื่อถือ 

ควรให้มีการจดัทําแผนงานของทกุหน่วยงาน 
เพื่อประกอบในการจดัทํางบประมาณ 

เห็นด้วย โดยบริษัทได้จัดหาวิทยากรมา
อบรมแก่พนักงานแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 
2557 ที่ผ่านมา และได้จัดทําแผนงาน
ประจําปี 2558 เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
ได้ นําประเด็นดังกล่าวเข้าเสนอต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 
ที่ผ่านมา และได้นํามาถือปฏิบัติแล้วใน
ปัจจบุนั 

1.2 ไม่ มี คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง าน  (WI) ใน บ า ง
หน่วยงาน เช่น งานระบบสารสนเทศ, 
ง า น  Event & Communication ฯ ล ฯ 
และบางหน่วยงานมีคู่ มื อแต่ ไม่ เป็น
ปัจจุบนั เช่น งานบญัชี, การเงิน, สื่อสาร
การตลาด, การผลิต, ฝ่ายบุคคล, การ
บริหารศิลปิน ฯลฯ 

         
 Job Description ของพนักงานไม่มีการ
ลงนามผู้จดัทํา ผู้สอบทาน และผู้อนุมตัิ และ
บางหน่วยงานยงัจดัทําไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ 
 
 
 

 ทําให้ขาดเครื่องมือในการสอนงานและ
ทําให้การทํางานยงัพึ่งพาที่ตวับคุคลอยู่
มาก  ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ
ทํางานทดแทนกนัได้ 

 ทําให้ขาดเครื่องมือในการควบคุมการ
ทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติภายนอก
บริษัท  ส่งผลให้การบริหารงานขาด
ประสทิธิภาพ 

ควรให้มีการจดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงานให้ครบ
ทกุหน่วยงานและรวมถงึปรับปรุงให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก า รจั ด ทํ าคู่ มื อ
ปฎิบตัิงาน และ Job Description ที่มีการ
ระบุรายการวัตถุประสงค์และผลสําเร็จ
ของงาน (KPI) แล้วในทุกสายงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

2. บัญชี 



 

  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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2.1 ในการกําหนดสิทธิของพนักงานในฝ่าย
บญัชีเข้าถึงระบบฐานข้อมลูในโปรแกรม 
Formula ยังไม่เหมาะสม เช่น พนักงาน
ระดับปฏิบัติการสามารถเข้าไปทําการ
แก้ไขข้อมลูย้อนหลงัได้ และสามารถเข้า
ไป ดู แ ล ะ ทํ า ก า รแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ใน
ระบบงานอื่นที่ไม่ใช่ระบบของตนได้ด้วย 
เป็นต้น 

ทําให้การควบคมุภายในขาดประสิทธิภาพ 
ซึง่สง่ผลให้อาจเกิดการทจุริตได้ง่าย 

ควรทบทวนตารางกําหนดสทิธิการเข้าถึงข้อมลู
ของพนักงานให้เหมาะสม เช่น การกําหนด
สิทธิแยกตาม Module หรือแยกตามระบบงาน 
เป็นต้น 

ปัจจบุนับริษัทได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม
ให้เป็น ERP แล้ว  และได้กําหนดสทิธิการ
เข้าถงึระบบฐานข้อมลูไว้อยา่งเหมาะสม
เรียบร้อยแล้ว โดยกําหนดสทิธิ แบง่
ออกเป็น 3 ระดบั คือ  

1. ระดบั operation โดยผู้ใช้งาน
สามารถเพิ่มเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมลูได้เทา่นัน้ แต่ไม่
สามารถลบข้อมลูได้ 

2. ระดบั middle โดยผู้ใช้งาน
สามารถเพิ่มเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ และ
สามารถเรียกดรูายงานทางบญัชี 
แตไ่มส่ามารถลบข้อมลูได้ 

3. ระดบั top โดยผู้ใช้งานสามารถ
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลู
ได้ สามารถเรียกดรูายงานทาง
บญัชี และลบข้อมลูได้ 

ทัง้นี  ้การดําเนินการเพิ่มเติม  แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ สามารถทําได้
เฉพาะผู้ ป ฎิบั ติ งาน  และหัวหน้างาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านัน้ โดย ระบบจะ
มีการบันทึกข้อมูลรายการที่มีการทํางาน
ประจําวันทุกครัง้ ทัง้นี บ้ ริษัทมีการจัด
อบรมการใช้ระบบ ERP ให้แก่พนักงาน 
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เพื่อสร้างความเข้าใจ  และได้ใช้ระบบ
อย่างเป็นทางการตั ง้แต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 

2.2 มีการใช้แบบฟอร์มขอซือ้ขอจ้าง (PR) ใน
การเบิกค่าใช้จ่าย ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า หรือ
ค่าจ้างนกัแสดง เป็นต้น ซึง่เป็นรายการที่
ไมไ่ด้ผา่นฝ่ายจดัซือ้  

ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบตัิงาน 
และต่อบุคคลภายนอก รวมถึงรายงาน PR 
คงค้างก็จะไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การบริหารงานของฝ่ายจดัซือ้ 

ควรจดัแยกแบบฟอร์มในการขอเบิกค่าใช้จ่าย
ต่ า งๆ ที่ ไม่ ต้ อ งผ่ า น ฝ่ า ย จั ด ซื ้อ  ใ ห้ เป็ น
แบบฟอร์มอื่นที่ไมใ่ช่ใบขอซือ้ 

บริษัทได้จดัทําแบบฟอร์มใบขอซือ้ขอจ้าง
(PR) และใบเบิกค่าใช้จ่ายใหม่ขึน้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจ
ผิด โดยได้ใช้แบบฟอร์มใหม่นีต้ัง้แต่ปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา  

2.3 มีการบันทึกการขอซือ้ของหน่วยงาน
ต่างๆในระบบโปรแกรม Formula โดย
พนักงานฝ่ายบัญชีและบันทึกใบสัง่ PO 
(ซึ่งได้รับสินค้าแล้ว) เข้าระบบ Formula 
ด้วย  

 

ทําให้เกิดการทํางานซํา้ซ้อน ส่งผลให้ขาด
ประสทิธิภาพ 

เนื่องจากโปรแกรม Formula ที่บริษัทใช้งาน
เป็นเวอร์ชั่น ERP จึงควรให้หน่วยงานต่างๆ ที่
ขอซือ้ทําหน้าที่บันทึกใบขอซือ้ในระบบและ
หน่วยงานฝ่ายจดัซือ้ทําหน้าที่บนัทกึในระบบ 

บริษัทได้นําระบบ ERP ในการขอซือ้เพื่อ
ความสะดวก และเพื่อไม่ให้เกิดความ
ซํา้ซ้อนในการทํางานเรียบร้อยแล้ว โดย
หน่วยงานที่ขอซือ้จะเป็นผู้ ดําเนินการ
บนัทึกใบขอซือ้ (PR) เข้าระบบ ERP และ
หน่วยงานฝ่ายจดัซือ้ทําหน้าที่บนัทึกใบสัง่
ซือ้ (PO) เข้าระบบ ERP ทัง้นีบ้ริษัทมีการ
จดัอบรมการใช้ระบบ ERP ให้แก่พนกังาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ  และได้ใช้ระบบ
อย่างเป็นทางการตั ง้แต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 
 
 
 

3. ระบบบริหารงานบุคคล 
3.1 บริษัทใช้วิธีจ่ายเบีย้เลีย้งเหมาเป็นรายวนั 

สําหรับพนักงานที่ทํางานล่วงเวลาในวนั
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายตาม
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ซึ่งหากมีพนักงาน

ควรกําหนดการจ่ายผลตอบแทนสําห รับ
พนักงานที่ทํางานล่วงเวลาให้เป็นไปตามวิธีที่

เหน็ด้วยในหลกัการ โดยฝ่ายบริหารของ  
บริษัทตระหนักและรับทราบถึงประเด็น
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ทํางานปกติและวนัหยดุ บางคนได้ รับ จํานวนเงิน น้อยกว่าการ
คํานวณตามวิธีของกฎหมายกําหนดแล้ว 
บริษัทอาจถกูดําเนินคดีได้ และในทางตรง
ข้ามอาจมีพนกังานบางคนที่ได้รับเบีย้เลีย้ง
แล้วมากกวา่วิธีการคํานวณตามที่กฎหมาย
กําหนด ก็ทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์ได้ 

กฎหมายกําหนด ดังกล่าว โดยบริษัทได้กําหนดอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนจากการทํางานล่วงเวลา
ภายใต้ลกัษณะงานซึ่งเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานจากความคิดของบคุลากรเป็นหลกั 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการจ่ายค่าตอบแทนสูง
กว่าอัตราเงินเดือนต่อวัน ทัง้นี  ้บริษัทได้
กําหนดและประกาศนโยบายการคํานวน
ค่าตอบแทนล่วงเวลาในรูปแบบใหม่ และ
แจ้งให้พนกังานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
รับทราบเรียบร้อย และได้เริ่มใช้นโยบาย
การจ่ายเงินตามนโยบายใหม่เรียบร้อย
แล้ว 
 

3.2 ระเบียบข้อบงัคบัพนกังานไม่ถกูต้องตรง
เป็นปัจจุบัน เช่น วันทํางานในระเบียบ
ระบุเป็นทําวันจันทร์-เสาร์ แต่ปัจจุบัน
เป็นทําวนัจนัทร์ – ศกุร์ เป็นต้น 

 
 
 

ทําให้พนักงานเกิดความสับสนและทําให้
ระเบียบข้อบังคับขาดความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

ควรดําเนินการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ปัจจุบันให้ เป็น โดยเร็ว  และควรนําไปจด
ทะเบียนกบัทางราชการ 

บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัพนักงาน
เรียบร้อยแล้ว และได้นําข้อบงัคบัพนกังาน
ฉบับแก้ไขไปจดทะเบียนกับกระทรวง
แรงงานตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2557  
 
 
 
 

4. จัดซือ้ 
4.1 ในการออกใบสัง่ซือ้ (PO) เจ้าหน้าที่

จดัซือ้จดัทําใบสัง่ซือ้โดยวิธี Manual (ใช้
โปรแกรม excel) ซึง่อาจเกิดจาก 

 ทําให้เกิดการทํางานซํา้ซ้อนและอาจ
เกิดข้อผิดพลาดจาก Human error ได้  

 ทําให้ผู้บริหารขาดเครื่องมือในการ

เนื่องด้วยบริษัทใช้โปรแกรม Formula ซึง่เป็น
เวอร์ชัน่ ERP ที่สามารถรองรับการทํางานที่ให้
ฝ่ายจดัซือ้บนัทกึการจดัทําใบสัง่ซือ้จากระบบ

บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ ERP ในการ
ขอซือ้ผ่านใบ PO เพื่อความสะดวก และ
เพื่อไม่ให้เกิดความซํา้ซ้อนในการทํางาน 
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Human error ได้ เมื่อได้รับของแล้วจงึ
นําสง่ใบ PO ให้ฝ่ายบญัชีเพื่อบนัทกึ
ใบสัง่ซือ้เข้าระบบ Formula ซึง่เป็นการ
ทํางานซํา้ซ้อน  

 

บริหารงานจดัซือ้สง่ผลให้การควบคมุ
ภายในขาดประสทิธิภาพ 

ได้โดยตรง จงึควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่จดัซือ้
จดัทําใบ PO จากการบนัทกึเข้าระบบ 
Formula 

โดยหน่วยงานที่ขอซือ้จะเป็นผู้ ดําเนินการ
บนัทึกใบขอซือ้ (PR) เข้าระบบ ERP และ
หน่วยฝ่ายจัดซือ้ทําหน้าที่บันทึกใบสัง่ซือ้ 
(PO) เข้าระบบ ERP ทัง้นีบ้ริษัทมีการจัด
อบรมการใช้ระบบ ERP ให้แก่พนักงาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ  และได้ใช้ระบบ
อย่างเป็นทางการตั ง้แต่ปลายเดือน
พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา 
 

5. ระบบสารสนเทศ 
5.1 มีการสํารองข้อมลู(Back up) ด้านบญัชี 

การเงิน เก็บใน server กลางตวัเดียวกบั
ที่เก็บข้อมลูหลกั และไมม่ีการทดสอบ
การใช้งานของข้อมลูสํารองวา่สามารถใช้
งานจริงได้หรือไม ่

หากเกิดกรณีไฟไหม้แล้วทัง้ข้อมลูหลกัและ
ข้อมูล Back up อาจถูกไฟไหม้ทําลายไป
ทัง้หมด 
- ทําให้ขาดความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่สํารอง
ไว้สามารถใช้งานได้จริง 

 ควรมีการสํารองข้อมลูไว้ใน External Hard 
disk และนําจัดเก็บต่างสถานที่กับที่เก็บ
ข้อมลูหลกั 

 ควรให้ มีการทดสอบการใช้งานข้อมูล
สํารองกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน และบันทึกหลักฐานการ
ทดสอบดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

บริษัทได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลสํารอง
ทัง้หมดรวมถึงข้อมลูของระบบบญัชีไว้อีก
อ าค า รห นึ่ ง ข อ งบ ริ ษั ท  โด ย ไ ด้ ว า ง
สายสัญญาณ เชื่อมข้อมูลจากเค รื่อง 
Server หลกัของข้อมลูต่างๆ  ไปยงัเครื่อง
จดัเก็บสํารองข้อมลู โดยบริษัทได้ทดสอบ
การเข้าใช้ข้อมลูในส่วนที่สํารองไว้อีกแห่ง
หนึง่แล้ว พบวา่เป็นไปได้ด้วยดี  
 
 

6. การขายและการตลาด 
6.1 ไมม่ีการสํารวจความพงึพอใจลกูค้าในปี 
2556 จนถงึปัจจบุนั ซึง่ไมป่ฏิบตัิตามที่
กําหนดไว้ใน Job Description 

ทําให้ไมท่ราบความต้องการและความพงึ
พอใจของลกูค้าที่มีตอ่บริษัท ทําให้ขาด
เครื่องมือในการบริหารงานการตลาด 

ควรจดัทําการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า
ทกุปี และนําผลสํารวจมาใช้ ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการ 

บริษัทได้จัดทําแบบฟอร์มแบบสอบถาม
ลกูค้า โดยได้จดัสง่ให้ลกูค้าตอบกลบั และ
สง่คืนแบบสอบถามกลบัมาที่สํานกับริหาร
ทัว่ไปเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจ 
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รวมถึงได้จัดทําแบบฟอร์มการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม
เรียบร้อยแล้ว 

 
 ทัง้นี ้บริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั ได้เข้าตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงระบบควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะ ซึง่รายงานการตรวจสอบภายในฉบบัวนัที่ 9 ธนัวาคม 
2557  ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่พบประเดน็ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ดงันี ้ 

ข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบ ผลกระทบ ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คาํชีแ้จงจากผู้บริหาร 
1.การบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 

1.1 มี Job Description ของพนักงานแต่ละ
ตําแหน่งแล้ว แต่ JD บางตําแหน่งยังไม่
ส ม บู ร ณ์  เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ล ง
รายละเอียดวัตถุประสงค์ของงาน และ
ผลสําเร็จของงาน (KPI) ให้ครบถ้วน 

 ทําให้ขาดเครื่องมือในการควบคุมการ
ทํางานของพนักงาน  ส่งผลให้การ
บริหารงานขาดประสทิธิภาพ 

ควรบนัทกึรายการวตัถปุระสงค์และผลสําเร็จ
ของงาน (KPI) ใน JD ทกุตําแหน่งงานให้
ครบถ้วน 

ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก า รจั ด ทํ า  Job 
Description ที่ มี ก า ร ร ะ บุ ร า ย ก า ร
วตัถปุระสงค์และผลสําเร็จของงาน (KPI) 
แล้วในทุกสายงานเรียบร้อยแล้ว อาทิ 
สายงานบริหารการผลิต  และสายงาน
การตลาดและการขาย   

 
บริษัท สู่ความสําเร็จ จํากัด ได้เข้าตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงระบบควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะ ซึ่งรายงานการตรวจสอบภายในฉบบัวนัที่ 12 มีนาคม 

2558  ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2558 ในวนัที่ 12 มีนาคม 2558 ซึง่พบประเดน็ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ดงันี ้ 
ข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบ ผลกระทบ ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คาํชีแ้จงจากผู้บริหาร 

1.การบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 
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1.1 ในการจ่ายเงิน Supplier ในกองถ่ายได้
ทําการจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งในแต่ละครัง้
เป็นจํานวนเงินคอ่นข้างสงู 

 อาจเกิดเหตกุารณ์จีช้ิงเงินจากพนกังาน
ที่ถือเงินสด หรือเกิดเหตุการณ์เงินสูญ
หาย ทําให้บริษัทได้รับความเสียหายได้ 

ควรทําการจ่ายผา่นระบบโอนเงินของธนาคาร
เพื่อความปลอดภยั 

มีการกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการ
ดูแลเงินสดนําไปจ่ายแก่ Supplier โดย
เป็นระดับบริหาร และมีการกระจายแบ่ง
ให้ผู้ รับผิดชอบดงักลา่วหลายคน รวมถึงมี
การให้ Supplier ลงนามในเอกสารรับเงิน
ด้วยทุกครัง้ และการปฏิบัติดังกล่าวเป็น
ปกติของธุรกิจ อาทิ การจ่ายค่านักแสดง
รับ เชิญ  ค่าช่างแต่ งห น้า -ทํ าผม  และ
คา่อาหาร เป็นต้น 
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รายการระหว่างกัน  
 

บริษัทได้ดําเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึ่งในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริษัทได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท 2 บริษัท ทําให้งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทได้แก่ บริษัท ครี
เอทิส มีเดีย จํากดั (CMED) และบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั (EM) โดยการดําเนินการดงักลา่ว ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั บริษัทจึงได้จดัทํางบการเงินรวม
เสมือน สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ซึง่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เพื่อนํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า CMED และ EM เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 ดงันัน้ ข้อมลูทางการเงินรวมสําหรับงวดบญัชีปี 2555 และปี 2556  จงึเป็นการจดัทําข้อมลูที่รวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ CMED 
และ EM สําหรับงวดบญัชีนัน้ๆ ไว้แล้ว โดยไม่คํานึงถึงวนัที่มีการซือ้หุ้นของบริษัทย่อย ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณาข้อมลูทางการเงินของกลุ่มบริษัท การนําเสนอข้อมลู
สําหรับงวดบญัชีปี 2555 และปี 2556 จึงเป็นการนําเสนอข้อมลูจากงบการเงินรวมเสมือน ซึง่เกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ที่สะท้อนให้เห็นถงึฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานของทัง้กลุม่บริษัทได้แก่ บริษัท  CMED และ EM 
 บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทสําหรับงวดบญัชีปี 2556 และปี 2557 มีดงันี ้

บุคคลที่มี 
รายการระหว่างกัน 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1) บริษัท แอบ็โซลทู ดรามา่ 

จํากดั (ASLD) 

ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกบับริษัท เนื่องจากผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของ
บริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการดงักลา่ว  

2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ -  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

 มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นางภัทรภร วรรณภิญโญ ในฐานะสามี และ
นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ในฐานะบิดาของบคุคลดงักลา่ว  

 เป็นกรรมการ และประธานที่ปรึกษา 

3) นางภทัรภร วรรณภิญโญ -  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 31.59 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

 มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะภรรยา และ
นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ในฐานะมารดาของบุคคลดงักล่าว นอกจากนี ้

ยงัเป็นพี่น้องกบัผู้ ถือหุ้นที่เหลือ 2 ทา่นคือ นางประภาวลัย์ สนธิพนัธ์ และนายสพุจน์ พงศ์พิจิตร 
 เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

4) นางสาวนารี วิชชนุากร -  ผู้บริหารบริษัท โดยปัจจบุนัดํารงตําแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน 

5) นายภษูิต ไล้ทอง -  ผู้บริหารบริษัท โดยปัจจบุนัดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
หน้าที่  90 

 

งวดบญัชีปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้  

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง 

รายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
1) บริษัท  แอบ็

โซลทู ดรามา่ 

จํากดั 

(ASLD) 

เงินให้กู้ ยืมระยะ
สัน้แก่กิจการที่
เกี่ยวข้อง : CMED 

ในฐานะบริษัท
ยอ่ยของบริษัท ได้
ให้ ASLD กู้ ยืม
เงินระยะสัน้ 

สําหรับใช้
หมนุเวียนใน
กิจการ 

ยอดต้นงวด 0.00 

เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 0.00 

ลดลงระหวา่งงวด (0.00) 

ยอดปลายปี 0.00 

ยอดต้นงวด 0.00 

เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 9.00 

ลดลงระหวา่งงวด (9.00) 

ยอดปลายปี 0.00 

 ASLD ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ ซึง่ ASLD รับจ้างผลติรายการ
เพียงรายการเดียวเท่านัน้ โดยเกิดจากการว่าจ้างของบริษัทเพื่อผลิตละคร
ให้กับสถานีดาวเทียมแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นไปตามราคา
ตลาด ซึ่งปัจจบุนัถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อ
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทัง้นี ้สาเหตุที่บริษัทว่าจ้าง ASLD ผลิตรายการ 
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ ด้วยเหตุผลด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 

ทัง้นี ้ASLD มีนโยบายจะปิดกิจการภายหลังละครดังกล่าวออกอากาศแล้ว
เสร็จ โดยปัจจบุนับริษัทได้ยื่นหนงัสือแจ้งเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์เป็น
ที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2557 

 ในปี 2557 CMED ให้ ASLD กู้ ยืมเงินระยะสัน้สําหรับใช้หมนุเวียนในกิจการ
เป็นจํานวนเงิน 9.00 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดดอกเบีย้และไม่มีหลกัประกัน
สําหรับการให้กู้ ยืมดังกล่าว ทัง้นี  ้ASLD ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมดังกล่าวให้กับ 

CMED เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผา่นมา 

 บริษัทมีนโยบายในการผลติและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ในนามบริษัทและ
บริษัทย่อยเท่านัน้ และบริษัทไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทและ
บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้
จากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 3 สงิหาคม 2557 

ต้นทนุจากการ
วา่จ้างผลติ : 

บริษัทวา่จ้าง 
ASLD ผลิตละคร
เรื่องหนึง่ ซึง่ 
บริษัทไมส่ามารถ
ผลติเองได้ด้วย
เหตผุลด้านการ
แข่งขนัทางธุรกิจ 

- 11.52 
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง 

รายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

2) นางภทัรภร  
วรรณ
ภิญโญ 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่
กรรมการ : บริษัทให้
กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
นางภทัรภรฯ  

ยอดต้นงวด 0.00

เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 23.10

ลดลงระหวา่งงวด (4.84)

ยอดปลายปี 18.26 

ยอดต้นงวด 18.26 

เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 4.00 

ลดลงระหวา่งงวด (22.26) 

ยอดปลายปี 0.00 

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่นางภัทรภรฯ โดยคิด
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2.25 ต่อปี (อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์
จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งบวกเพิ่มอีก 1 เท่าของอตัราดงักล่าว) ซึ่งในปี 2556 

บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับ และดอกเบีย้ค้างรับเท่ากบั 0.17 ล้านบาท และ 0.23 

ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้เงินกู้ ยืมดงักลา่วไมม่ีหลกัประกนัแต่อยา่งใด โดยบริษัท
ได้รับชําระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักล่าวแล้วทัง้จํานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่าน
มา และปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับ
บคุคลที่เกี่ยวข้องดงักล่าว และมีความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงื่อนไขในการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของราคาว่ามีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้  

ดอกเบีย้รับ : บริษัทมี
รายการดอกเบีย้รับ
จากการให้กู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้แก่นางภทัรภร
ฯ 

0.17 - 

ดอกเบีย้ค้างรับ : 

บริษัทมีรายการ
ดอกเบีย้ค้างรับจาก
การให้กู้ ยืมเงินระยะ
สัน้แก่นางภทัรภรฯ 

0.23 - 
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง 

รายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

3) นางสาวนารี  
วิชชนุากร 
 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่
ผู้บริหาร : บริษัทให้
กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่
นางสาวนารีฯ 

ยอดต้นงวด 0.00
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 0.00
ลดลงระหวา่งงวด (0.00)
ยอดปลายปี 0.00 

ยอดต้นงวด 0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 0.48 
ลดลงระหวา่งงวด (0.48) 
ยอดปลายปี 0.00 

ในปี 2557 บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่นางนารีฯ โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
2.25 ตอ่ปี (อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์จากสถาบนัการเงินแหง่
หนึง่) ทัง้นี ้เงินกู้ ยืมดงักลา่วไมม่ีหลกัประกนัแตอ่ยา่งใด โดยปัจจบุนับริษัทได้รับ
ชําระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  และ
ปัจจบุนับริษัทไมม่ีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบั
บคุคลที่เกี่ยวข้องดงักลา่ว และมีความเหน็ถงึความเหมาะสมของรายการ รวมถงึ
เงื่อนไขในการทํารายการ ความสมเหตสุมผลของราคาวา่มีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ เพื่อสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานและรักษา
บคุลากรที่ทําประโยชน์ให้กบับริษัท 

4) นายสมพงษ์ 
วรรณ
ภิญโญ และ
นางภทัรภร 
วรรณ
ภิญโญ 

ซือ้ที่ดิน : บริษัทมี
รายการซือ้ที่ดินจาก
นายสมพงษ์ฯ และนาง
ภทัรภรฯ เพื่อเป็นที่ตัง้
สตดูิโอแหง่ใหม่ 

- 57.54 บริษัทซือ้ที่ดินรวม 8 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตัง้สตูดิโอแห่งใหม่
สําหรับรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยที่ดินบางสว่นบริษัทซือ้จากนายสมพงษ์
ฯ และนางภทัรภรฯ เนือ้ที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 41.95 ตารางวา โดยบริษัทซือ้ในราคา
ตํ่ากว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท 
จํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ประเมินโดยนายปรีชา ยศวิปาน สมาชิก
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย และสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ
ไทยเลขที่ สม.049 โดยบริษัทซือ้ที่ดินดงักลา่วจากนายสมพงษ์ฯ และนางภทัรภรฯ 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 57.54 ล้านบาท ทัง้นี  ้ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างงานฐานราก 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการที่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบับคุคลที่เกี่ยวข้องดงักลา่ว และมีความเห็นว่าเงื่อนไขการ
ทํารายการดงักลา่ว มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง 

รายการระหว่างกัน 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
5) นายภษูิต ไล้

ทอง 
รับจ้างเป็นพิธีกร : เป็น
พิธีกรในรายการที่
บริษัทรับจ้างผลิต 

- 0.75 ในปี 2557 บริษัทรับจ้างผลิตรายการ แต๋ง เจี๊ยบ ดี  ้วาไรตี  ้3 ฝ่าย จากบริษัท 
บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติง้ จํากดั ซึง่มีรูปแบบรายการเป็นรายการทอล์ค
โชว์ ที่หยิบยกประเด็นทางสังคมในช่วงเวลาต่างๆ มาวิเคราะห์และสอดแทรก
แง่มมุต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมรายการ ซึ่งรายการดงักล่าวบริษัท
ว่าจ้างคณุภูษิต ไล้ทอง (กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ทําหน้าที่
เป็นพิธีกรในรายการร่วมกับพิธีกรอีก 2 ท่านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของ
บริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวออกอากาศตอนแรกในเดือนกรกฏาคม 2557และ
ปัจจุบนัออกอากาศเป็นซีซัน่ที่สอง ทัง้นี ้นายภูษิตฯ ได้ลงนามสญัญารับจ้างเป็น
พิธีกรในรายการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการรับจ้างตามจํานวนตอนที่บริษัท
รับจ้างผลติ ซึง่อตัราคา่จ้างเป็นอตัราเดียวกนักบัพิธีกรร่วมรายการอีก 2 ทา่น  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการที่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท 

 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัเนื่องมาจากการคํา้ประกนัหนีเ้งินกู้ ยืมสถาบนัการเงินของบริษัท ดงันี ้ 

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้คํา้ประกัน สถาบันการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี ้
(ล้านบาท) 

การคํา้ประกันหนี ้และหลักประกัน 

บริษัท นายสมพงษ์ 

วรรณภิญโญ 

และ 

นางภทัรภร 
วรรณภิญโญ 

ธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) 

(BBL) 

 

 

วงเงินกู้ระยะสัน้ 

วงเงินกู้ระยะยาว  

37.00 

160.00 

20.00 

55.00 

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภทัรภร วรรณภิญโญ คํา้ประกนัการ
ชําระหนี ข้องบ ริษัทภายในวงเงินรวม  63.40 ล้านบาท  โดยไม่ คิด
ค่าตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทมีทรัพย์สินที่ติดเป็นหลกัประกนั ร่วมกบัการคํา้
ประกนัโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ 

- จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 16992 และ 
16993  ตั ง้อยู่ ตํ าบลวังทองหลาง  อํ า เภอบางกะปิ  จังห วัด
กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินรวม 0-1-37.9 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท 
วงเงินจํานองรวม 25.00 ล้านบาท 

- จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 33980 และ 
33981  ตั ง้อยู่ ตํ าบลวังทองหลาง  อํ า เภอบางกะปิ  จังห วัด
กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินรวม 0-2-80 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท 
วงเงินจํานองรวม 9.00 ล้านบาท 

- จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่  34117, 
34118, 34127 และ 34128 ตัง้อยูต่ําบลวงัทองหลาง อําเภอบางกะปิ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินรวม 0-2-70 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนาม
บริษัท วงเงินจํานองรวม 11.00 ล้านบาท 

- ที่ดินโฉนดเลขที่ 1605, 3758, 3759, 5355, 5356 และ 5359 ตัง้อยู่
ตําบลสะพานสูง อําเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนือ้ที่
รวม 7-2-4.8 ไร่ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท วงเงินจํานวนรวม 160.00 
ล้านบาท 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
รายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมี
ความเหน็วา่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท 



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2557 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 5 

สิงหาคม 2557 และครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลังแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรมและถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัทัว่ไป และไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทาํรายการระหว่างกัน รวมทัง้การได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท
ในอนาคต 

มาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั  

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง และมีเง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด 

ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัท
สามารถดําเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติั และจดัทํารายงานสรุปเพ่ือ
รายงานให้กบัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

สําหรับในกรณี ท่ีมีรายการระหว่างกันไม่ เป็นรายการทางการค้าปกติ  บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการะหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระ
เฉพาะด้านหรือผู้ ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพ่ืออนมุติัรายการดงักล่าวก่อนการเข้าทํารายการ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และหากหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัดงักลา่ว ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้ง
หรือมีสว่นได้เสียในการทํารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวา่งกนันัน้ๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท บริษัทจะกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง



  บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
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เปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้กําหนดขึน้และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัท 

และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบติั
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนั
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชี
โดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไมทํ่ารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีไมใ่ช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  

 

การอนุมัติในหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าที่ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไป ในการทําธุรกรรมระหว่าง
บริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 

 ปัจจบุนับริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ในอนาคตบริษัทและบริษัทยอ่ยอาจ
มีรายการระหว่างกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทําธุรกรรมดงักล่าวได้ 

โดยพิจารณาดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนด ได้แก่ การเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขก่อนการว่าจ้าง และธุรกรรมนัน้มี
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติในหลกัการ
เก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการในอนาคต 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีการนําเสนอรายการ
ดงักลา่วผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอย่าง
ยติุธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไป 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ  
 
งบการเงนิ 

 

(ก) สรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญชี 
  

งบตรวจสอบ : งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ผู้สอบบญัชี 
และความเหน็โดย
ผู้สอบบญัชี 

: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งมีนายไพบูล ตันกูล ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4298 เป็นผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบ
ทานข้อมลูทางให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

งบตรวจสอบ : ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนสําหรับงวดบญัชีปี 2555 และ ปี 2556 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2556 

ผู้สอบบญัชี 
และความเหน็
โดยผู้สอบบญัชี 

: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส ซึ่งนายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลข
ทะเบียน 4298 เป็นผู้สอบบญัชี ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมัน่
ต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน และได้ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
ผู้บริหารรวบรวมข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนตามหลกัเกณฑ์และสมมติุฐานในสาระสําคญั
อยา่งเหมาะสม  

 

งบตรวจสอบ : งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ผู้สอบบญัชี 
และความเหน็โดย
ผู้สอบบญัชี 

: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งนายไพบูล ตันกูล ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4298 เป็นผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีท่ี
รับรองทัว่ไป โดยให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  

 

งบตรวจสอบ : งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ผู้สอบบญัชี 
และความเหน็โดย
ผู้สอบบญัชี 

: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3445 เป็นผู้สอบบญัชี ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัท โดยถกูต้องตามควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 
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 จากการท่ีบริษัทได้จดัโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยเข้าซือ้หุ้นของบริษัท 2 บริษัทจากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่เป็นบคุคลท่ี
มีความเก่ียวโยงของบริษัท ซึ่งภายหลงัการดําเนินการทําให้บริษัทมีบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ CMED และ EM 
โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน CMED และ EM ตามลําดบั และ
เพ่ือให้การอธิบายเปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินต่างๆ สามารถสะท้อนภาพและอธิบายให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ 
บริษัทจึงได้จดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยถือเสมือนว่า CMED และ EM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2555 เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับงบ
การเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเช่นกนั   
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้าน
บาท %  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.63 21.21% 71.00 18.31% 67.27 17.14% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 70.16 22.33% 147.36 38.00% 80.63 20.55% 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

- - 18.26 4.71% - 0.00% 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 19.30 6.14% 15.63 4.03% 13.35 3.40% 
สว่นของคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าท่ีถึงกําหนดภายในหนึง่ปี 0.86 0.27% - - - 0.00% 
เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืน 10.65 3.39% - - - 0.00% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1.80 0.57% 3.40 0.88% 13.10 3.34% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 169.40 53.93% 255.64 65.92% 174.35 44.43% 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2.11 0.67% 4.50 1.16% - 0.00% 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 9.58 3.05% 5.27 1.36% 1.40 0.36% 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     103.93 26.49% 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 123.10 39.19% 116.40 30.02% 105.70 26.94% 
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าระยะยาว 5.24 1.67% - - - 0.00% 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.20 0.38% 0.76 0.20% 0.68 0.17% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.12 0.99% 4.66 1.20% 5.87 1.49% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.37 0.12% 0.57 0.15% 0.47 0.12% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 144.73 46.07% 132.16 34.08% 218.04 55.57% 
รวมสินทรัพย์ 314.12 100.00% 387.80 100.00% 392.39 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.95 2.53% 6.66 1.72% - 0.00% 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้     20.00 5.10% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 47.87 15.24% 83.24 21.46% 41.18 10.50% 
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 

0.65 0.21% 0.70 0.18% 1.03 0.26% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2.88 0.92% 2.91 0.75% - 0.00% 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  0.00%  0.00% - 0.00% 
รายได้รับล่วงหน้า  0.00%  0.00% - 0.00% 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 24.91 7.93% 19.04 4.91% 9.66 2.46% 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 84.27 26.83% 112.54 29.02% 71.88 18.32% 
เงินมดัจํา 0.47 0.15% - 0.00% - 0.00% 
เงินกู้ ยืมระยะยาว     55.00 14.02% 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1.73 0.55% 1.03 0.27% - 0.00% 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.30 0.09% 0.22 0.06% 0.16 0.04% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.65 2.75% 10.01 2.58% 11.33 2.89% 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 11.14 3.55% 11.27 2.91% 66.49 16.94% 
รวมหนีส้นิ 95.41 30.37% 123.81 31.93% 138.37 35.26% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(ต่อ) 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 
ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  

ทนุจดทะเบียน      30.00  9.55% 30.00  7.74% 200.00  50.97% 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว      30.00  9.55% 30.00  7.74% 150.00  38.23% 
สว่นเกิน (สว่นลด) จากการตีราคาเงินลงทนุเผ่ือขาย        0.61  0.19% (0.41) -0.10%            -   0.00% 
ทนุสํารองตามกฏหมาย        3.00  0.96% 3.00  0.77% 3.34  0.85% 
กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร    156.10  49.69% 184.75  47.64% 75.64  19.28% 
สว่นเกินทนุจากการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท         25.05  6.38% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่    189.71  60.39% 217.35  56.05% 254.02  64.74% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท      29.01  9.23% 46.65  12.03%            -   0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   218.71  69.63%  264.00  68.08%   254.03  64.74% 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 314.12  100.00% 387.80  100.00%  392.40  100.00% 

 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

งวดบญัชี 31 ธ.ค. 55 งวดบญัชี 31 ธ.ค. 56 งวดบญัชี 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  

รายได้ค่าโฆษณา 327.82  79.13% 375.51  80.20% 321.93  74.38% 

รายได้จากการให้บริการ 86.08  20.78% 87.86  18.76% 107.65  24.87% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน     4.59  0.98%       3.14  0.73% 

รายได้จากการขายหนงัสือ 0.41  0.10% 0.25  0.05%  0.12  0.03% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 414.31  100.00% 468.20  100.00% 432.84  100.00% 

ต้นทนุการโฆษณา 213.73  51.59% 251.05  53.62% 227.36  52.53% 

ต้นทนุการให้บริการ 53.48  12.91% 74.17  15.84% 74.90  17.30% 

ต้นทนุการบริหารศิลปิน         5.00  1.07%       2.23  0.51% 

ต้นทนุการขายหนงัสือ 0.25  0.06% 0.16  0.03% 0.09  0.02% 

รวมต้นทุนขายและบริการ 267.46  64.56% 330.38  70.56% 304.58  70.37% 

กําไรขัน้ต้น 146.84  35.44% 137.83  29.44% 128.27  29.63% 

รายได้อ่ืน 5.70  1.38%  6.54  1.40%       1.58  0.37% 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่าย 152.55  36.82% 144.37  30.83% 129.85  30.00% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 10.92  2.64% 5.37  1.15%       3.84  0.89% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 60.48  14.60% 65.13  13.91%   77.97  18.01% 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 81.15  19.59% 73.87  15.78% 48.04  11.10% 

ต้นทนุทางการเงิน 0.71  0.17%     0.27  0.06%       3.83  0.89% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 80.45  19.42%  73.60  15.72% 44.20  10.21% 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18.96  4.58% 17.30  3.69% 10.08  2.33% 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี  61.49  14.84% 56.30  12.03% 34.13  7.88% 
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หมายเหต:ุ       - รายได้คา่โฆษณา เป็นรายได้คา่โฆษณาท่ีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทศัน์ของบริษัทและ CMED 
- รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และการรับจ้างจดังานอีเว้นท์ของบริษัทและ 
CMED 

  - รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ของบริษัทและ EM ซึง่เร่ิมมีรายได้จากการบริหารศิลปินในปี 2556 โดยบริษัทและ EM 
มีรายได้จากการบริหารศิลปินรวมเท่ากบั 4.59 ล้านบาท และ 3.14 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดบั  

  - รายได้จากการขายหนงัสือ หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ท่ีจดัทําขึน้จากการนําเนือ้หาท่ี
ได้รับความสนใจในรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตขึน้ มารวบรวมจดัทําเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คจําหน่าย รวมทัง้หนงัสือถ่ายทอดประสบการณ์
มมุมองของผู้บริหารบริษัท ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัประเภทธรุกิจดงักล่าวเป็นกิจกรรมทําประโยชน์และเป็นสื่อ
สร้างสรรค์ตอ่สงัคม (CSR) เป็นหลกั 

  - รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
ดอกเบีย้รับ รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์สํานกังาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ระยะยาว ทัง้นี ้ในปี 2555 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเท่ากับ 3.17 ล้าน
บาท และ 2.66 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าดงักล่าวในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 และทําให้เกิด
กําไรจากการจําหน่ายคา่เช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 1.15 ล้านบาท 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 80.45  73.59  44.20  

รายการปรับปรุง       

   คา่ตดัจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 0.86  0.50  0.00  

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู     3.78  

   คา่ตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.17  0.61  0.36  

   คา่เส่ือมราคา  10.56  13.26  12.87  

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.14  1.37  1.32  

   (กลบัรายการ)ขาดทนุจากค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่   2.52  (2.20) 

   ขาดทนุจากคา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั   0.24  3.20  

   ขาดทนุ (กําไร)จากการจําหน่ายการจําหน่ายอปุกรณ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(0.47) (0.04) 0.07  

   ขาดทนุ (กําไร)จากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 0.32  (0.39) 0.42  

   กําไรจากการจําหน่ายคา่เช่าจ่ายล่วงหน้า   (1.15)   

   ดอกเบีย้รับ (1.50) (1.18) (0.74) 

   เงินปันผลรับ (0.09) (0.27) (0.28) 

   ต้นทนุทางการเงิน 0.71  0.27  3.83  

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน       

   - เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน (4.90) 4.30  3.88  

   - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (8.64) (71.92) 62.72  

   - สินค้าคงเหลือ 6.40  0.90  1.28  

   - สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (0.29) (1.50) (0.86) 

   - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (0.001) (0.21) 0.10  

   - เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (1.47) 29.05  (40.40) 

   - หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (0.79) (5.81) (12.74) 

   - เงินมดัจํา 0.47  (0.47)   

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 82.93  43.69  80.80  

   - จ่ายดอกเบีย้ (0.71) (0.27) (3.76) 

   - จ่ายภาษีเงินได้ (17.14) (18.74) (23.19) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 65.08  24.68  53.85  
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินให้กู้ ยืมแก่กรรมการ (15.21) (23.10) (13.48) 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย      

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   (3.00)   

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  และอสงัหริม
ทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

(28.73) (5.30) (107.89) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.19) (0.28) (0.29) 

เงินสดรับจากการรับชําระหนีเ้งินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่
กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

49.71  4.84  31.74  

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.83  0.04    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 3.68  10.39  4.59  

เงินสดรับจากการขายคา่เช่าจ่ายลว่งหน้า   6.75    

ดอกเบีย้รับ 2.19  1.07  0.97  

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเงินปันผลรับ      

เงินปันผลรับ 0.09  0.27  0.28  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ 13.38  (8.32) (84.08) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทยอ่ย   5.00    

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ   120.00 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้    60.00  

จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้    (40.00) 

เงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะยาว    55.00  

จ่ายคืนเงินต้นสญัญาเช่า (0.26) (0.65) (0.70) 

เงินปันผลจ่าย (59.94) (15.06) (161.15) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (60.20) (10.71) 33.15  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 18.27  5.65  2.93  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - ยอดต้นปี 40.42  58.68  64.33  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - ยอดสิน้ปี 58.68  64.33  67.26  
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(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)        

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า            2.01             2.27       2.43  

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า            1.75             1.94  2.06  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า            0.88             0.25  0.58  

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า            7.72             4.76  4.12  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั          46.61           75.61  87.34  

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า          11.89           17.53  17.15  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั          30.28           20.54  20.99  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เท่า            9.80             8.92  8.27  

 ระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั          36.72           40.35  43.56  

Cash Cycle วนั          40.17           55.80  64.77 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios)     

อตัรากําไรขัน้ต้น % 35.44% 29.44% 29.63% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 18.21% 14.38% 10.73% 

อตัรากําไรอ่ืน % 0.00% 0.00% 0.00% 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร % 86.26% 36.65% 115.94% 

อตัรากําไรสทุธิ*  % 14.64% 11.86% 7.86% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 29.43% 23.33% 13.18% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 20.92% 16.04% 8.75% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 53.41% 51.05% 29.20% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า            1.43             1.35  1.11  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios) 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า            0.44             0.47  0.54  

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า        120.21         157.04  17.68  

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash basis) เท่า            0.73             1.16  0.36  

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 97.48% 26.75% 472.21% 
หมายเหตุ: - ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานปี 2556 

จํานวน 129.59 ล้านบาท โดยเงินปันผลดงักลา่วได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2557 
- *อตัรากําไรสทุธิ คํานวณจากกําไรสทุธิของกิจการหารด้วยรายได้รวมของกิจการในแตล่ะปี 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดาํเนินงาน 

 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 

 บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์และรายการบนัเทิง ซึ่งมีการผลิตรายการหลากหลาย
ประเภทเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ รับชม อาทิ ละครดราม่า (Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว์ (Game 
Show) วาไรตีโ้ชว์ (Variety Show) และทอล์คโชว์ (Talk Show) โดยรายการต่างๆของบริษัทได้ถูกออกอากาศผ่าน
สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ทัง้สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีเดิม และสถานีโทรทศัน์ทีวีดิจิตอลท่ีเกิดขึน้ใหม่ โดยปัจจบุนับริษัทมีสตดิูโอ
สําหรับถ่ายทํารายการ จํานวน 2 สตดิูโอ และมีแผนท่ีจะก่อสร้างสตดิูโอแห่งใหม่เพิ่มเติมอีกจํานวน 3 สตดิูโอ ซึง่มีขนาด
ท่ีแตกต่างกนัและจะมีการติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษัท ซึ่งปัจจบุนับริษัทได้
ลงทุนซือ้ท่ีดินสําหรับเป็นท่ีตัง้สตูดิโอแห่งใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ 
หวัข้อท่ี 5 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ และหวัข้อท่ี 6 โครงการในอนาคต) นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการดําเนินธุรกิจ
รับจ้างจดักิจกรรม (Event) ต่างๆ ธุรกิจบริหารศิลปิน รวมทัง้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ทําให้บริษัทมี
รายได้จากดําเนินธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้คือ 

 1) รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ค่าโฆษณาท่ีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ โดยมีกลุ่ม
ลกูค้าหลกั 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจ้าของผลติภณัฑ์ (Direct Customer) 
 2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และการรับจ้างจัดกิจกรรม (Event) 
ตา่งๆ ซึง่มีกลุม่ลกูค้า ได้แก่ กลุม่ลกูค้าสถานีโทรทศัน์ กลุม่ลกูค้าบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ 
 3) รายได้จากการบริหารศิลปิน เกิดจากการท่ีบริษัทได้รับสว่นแบ่งรายได้ตามท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญากบัศิลปิน 
จากการรับงานของศิลปินในสงักดัแตล่ะคน 
 4) รายได้จากการขายหนังสือ เกิดจากการจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ภายใต้ช่ือ “Thunder Publishing” ท่ี
จดัทําขึน้จากการนําเนือ้หาท่ีได้รับความสนใจในรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตขึน้มารวบรวมจัดทําเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คจําหน่าย 
รวมทัง้หนงัสือถ่ายทอดประสบการณ์มมุมองของผู้บริหารบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัประเภทธุรกิจดงักลา่วเป็น
กิจกรรมทําประโยชน์และเป็นส่ือสร้างสรรค์ตอ่สงัคม (CSR) เป็นหลกั 

 ทัง้นี ้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจึงได้จดัโครงสร้างกลุม่บริษัทโดยเข้าซือ้หุ้นของบริษัท 2 บริษัทจากผู้ ถือหุ้น
เดิม ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงของบริษัท ซึ่งภายหลงัการดําเนินการทําให้บริษัทมีบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท 
ได้แก่ CMED และ EM โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน CMED และ 
EM ตามลําดบั โดย CMED เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจผลิตและให้บริการผลิตรายการโทรทศัน์ ประเภทรายการท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิจาก
ต่างประเทศ และ EM เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจบริหารศิลปิน โดยบริษัทได้จดัโครงสร้างตามท่ีกล่าวมาแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 3 
ปี 2557 ท่ีผ่านมา ดงันัน้ เพ่ือให้การอธิบายเปรียบเทียบข้อมลูทางการเงินต่างๆ สามารถสะท้อนภาพและอธิบายให้เกิด
ความเข้าใจท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ ทางบริษัทจึงได้จดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนสําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2556 ซึง่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
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การดําเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีของบริษัทเช่นกนั 
 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

 ในปี 2555 ในปี 2556 และ ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากบั 420.01 ล้านบาท เท่ากบั 474.74 ล้านบาท 
และเท่ากับ 434.43 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 414.31 ล้านบาท เท่ากับ 
468.20 ล้านบาท และเท่ากบั 432.84 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.64 ร้อยละ 98.62 และ ร้อยละ 
99.64 ของรายได้รวม ตามลําดบั และมีรายได้อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้า 
รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบีย้รับ รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์
สํานกังาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาว เท่ากบั 5.70 ล้านบาท เท่ากบั 6.54 ล้านบาท และ 1.58 
ล้านบาท ตามลําดบั 

 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย 1) รายได้คา่โฆษณา ซึง่เกิดจากการขาย
โฆษณาในรายการโทรทศัน์ของบริษัทและ CMED ท่ีผลิตขึน้และได้ออกอากาศ และรับรู้เม่ือโฆษณาได้ถกูออกอากาศ
ตามช่วงเวลาท่ีได้ตกลงกบัทางลกูค้า 2) รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ และรับจ้างจดั
กิจกรรม (Event) ซึง่รับรู้รายได้เม่ือการให้บริการแล้วเสร็จ 3) รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ท่ีได้รับจากสว่นแบ่ง
รายได้ของศิลปินตามท่ีตกลงไว้ในสญัญากบัศิลปินของบริษัท และ EM โดยรายได้จะถกูรับรู้เม่ือการให้บริการแล้วเสร็จ 
4) รายได้จากการขายหนงัสือ เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการจําหน่ายหนงัสือท่ีจดัทําขึน้จากการนําเนือ้หาท่ีได้รับความสนใจ
ในรายการโทรทศัน์ท่ีผลติขึน้มารวบรวมจดัทําเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คจําหน่าย รวมทัง้หนงัสือถ่ายทอดประสบการณ์มมุมองของ
ผู้บริหารบริษัท  

ทัง้นี ้สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัท ได้ดงันี ้

รายได้แยกประเภท 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

งวดบัญชีสิน้สุด      
31 ธ.ค. 55 

งวดบัญชีสิน้สุด       
31 ธ.ค. 56 

งวดบัญชีสิน้สุด      
31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้คา่โฆษณา 327.82 78.05% 375.51 79.10% 321.93 74.11% 
รายได้จากการให้บริการ 86.08 20.49% 87.86 18.51% 107.65 24.78% 
รายได้จากการบริหารศิลปิน - 0.00% 4.59 0.97% 3.14 0.72% 
รายได้จากการขายหนงัสือ 0.41 0.10% 0.25 0.05% 0.12 0.03% 

รวมรายได้ 414.31 98.64% 468.20 98.62% 432.84 99.64% 

รายได้อ่ืน 5.70 1.36% 6.54 1.38% 1.58 0.36% 
รายได้รวม 420.01 100.00% 474.74 100% 434.43 100.00% 
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1) รายได้ค่าโฆษณา 
 รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ค่าโฆษณาท่ีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ของบริษัทและ 
CMED ซึ่งบริษัทจะทําการตกลงเช่าเวลาจากสถานีโทรทศัน์เพ่ือออกอากาศรายการท่ีบริษัทดําเนินการผลิต และขาย
เวลาโฆษณาให้กบักลุม่ลกูค้า ได้แก่ กลุม่ตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจ้าของผลิตภณัฑ์ (Direct Customer) ท่ี
ต้องการประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการของตนเอง ทัง้นี ้ในปี 2555 ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณา 
เท่ากบั 327.82 ล้านบาท เท่ากบั 375.51ล้านบาท และ 321.93 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 78.05 ร้อยละ 
79.10 และ ร้อยละ 74.11 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยแบ่งเป็นรายได้ค่าโฆษณาท่ีเกิดในนามบริษัทคิดเป็น ร้อยละ 
72.55 ร้อยละ 50.69 และร้อยละ 43.90 ของรายได้ค่าโฆษณาในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ และเป็น
รายได้ค่าโฆษณาในนาม CMED คิดเป็นร้อยละ 27.45  ร้อยละ 49.31 และร้อยละ 56.10  ของรายได้ค่าโฆษณาในปี 
2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดบั ซึง่จะเห็นได้ว่าการขายช่วงเวลาโฆษณาจากรายการท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิจากตา่งประเทศ
ท่ีมีรูปแบบเป็น International Format มาผลิตและออกอากาศตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ CMED มีแนวโน้ม
เติบโต ทัง้นี ้เป็นผลจากเป็นรายการมีคณุภาพดี แตกต่าง และเหมาะสมกบัวฒันธรรมและการรับรู้ของคนไทย จึงทําให้
เป็นท่ีน่าสนใจของผู้ชมโทรทศัน์  ซึง่สะท้อนให้เหน็ได้จากยอดรายได้คา่โฆษณาในรายการดงักลา่ว 

 ในปี 2555 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 327.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 78.05 ของรายได้
รวม โดยเกิดจากรายการท่ีผลิตและออกอากาศ จํานวน 10 รายการ ซึ่งรายการท่ีทํารายได้ค่าโฆษณามากท่ีสุดในปี 
2555 คือ รายการ “เทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์” ท่ี CMED ซือ้ลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศเพ่ือผลิตและออกอากาศ คิดเป็น
ร้อยละ 27.45 ของรายได้ค่าโฆษณา สว่นรายการท่ีผลิตและออกอากาศอีก 9 รายการ ได้แก่  “รายการมาสเตอร์ คีย์ เวที
แจ้งเกิด” “รายการสะบดัช่อ” “รายการขวญัถุงเงินล้าน” “ละครหลวงตามหาชน” “ละครแสบจ๋ิวป่วนหวัใจ” “รายการวู
เม้นส์ วอยซ์” “รายการหน้ากากทองคํา” “ละครซิทคอมคูรั่กตา่งขัว้” และ รายการสาวแซด่ เจนเนอร์เรชัน่” ตามลําดบั 

 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากบั 375.51 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 79.10 ของรายได้รวม ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากปี 2555 จํานวนเท่ากบั 47.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 14.55 จากปี 2555 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของ
รายได้ค่าโฆษณาในปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิรูปแบบรายการจาก
ต่างประเทศของ CMED คือ “รายการ แดนซ์ ยวั เฟท ออฟ” โดยรายการนีทํ้ารายได้ค่าโฆษณาให้แก่บริษัทในปี 2556 
จํานวน 84.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.41 ของรายได้ค่าโฆษณา กอรปกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าโฆษณาใน
รายการอ่ืนๆ จํานวน 6 รายการ ท่ีผลิตและออกอากาศต่อเน่ืองจากปี 2555 ได้แก่ “ละครหลวงตามหาชน” “รายการ
มาสเตอร์ คีย์” “รายการสาวแซ่ด เจนเนอเรชัน่” “รายการขวญัถงุเงินล้าน” “รายการวเูม้นส์ วอยซ์” และ “รายการเทค มี 
เอ้าท์ ไทยแลนด์” แม้ว่าในปี 2556 จะมีรายการท่ีผลิตและออกอากาศจบลงในปี 2555 ได้แก่ “ละครแสบจ๋ิวป่วนหวัใจ” 
“รายการสะบดัช่อ” “ละครคูรั่กตา่งขัว้” และ “รายการหน้ากากทองคํา” ก็ตาม  

 ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 321.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.11 ของรายได้รวม ซึ่ง
ลดลงในอตัราร้อยละ 14.26 จากปี 2556 โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้คา่โฆษณาท่ีลดลง เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีแรกของ
ปี 2557 ธุรกิจโฆษณาได้รับผลกระทบจากปัญหาและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศ และสง่ผลทําให้รายได้ค่า
โฆษณาลดลงในแตล่ะรายการท่ีออกอากาศ กอรปกบัในปี 2557 มีการเปล่ียนแปลงในวงการโทรทศัน์ในประเทศไทยจาก
ระบบอนา-ล็อค เป็นระบบทีวีดิจิตอล ซึ่งทําให้จํานวนฐานผู้ ชมรายการในแต่ละช่องมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัสําคญั และสง่ผลให้ตวัแทนโฆษณาและเจ้าของผลิตภณัฑ์เกิดการปรับเปล่ียนนโยบายการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย
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ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในช่องสถานีโทรทศัน์ต่างๆ จากปัจจยัดงักลา่วทําให้บริษัทต้องมีการทบทวนแผนการผลิต
รายการเพ่ือออกอากาศในช่องสถานีโทรทศัน์ตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัสภาวะความนิยมของผู้ รับชมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงได้
มีการพิจารณาและทยอยยกเลิกการผลิตรายการท่ีออกอากาศในบางสถานีโทรทศัน์ท่ีมีเรตติง้ลดลงอย่างมาก เน่ืองจาก
รายได้ค่าโฆษณาในรายการนัน้ไมส่ร้างผลกําไรได้ตามเป้าหมาย ดงันัน้ แม้ว่าในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ธุรกิจโฆษณา
เร่ิมมีแนวโน้มท่ีดีขึน้และทําให้รายได้ค่าโฆษณาในแต่ละรายการดีขึน้ก็ตาม แต่ด้วยจํานวนรายการท่ีออกอากาศของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยลดลง จงึทําให้รายได้คา่โฆษณารวมในปี 2557 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 
 

1) รายได้จากการให้บริการ  
 รายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย เกิดจากการให้บริการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) รับจ้าง
ออกแบบและผลิตรายการ 2) รับจ้างผลิตรายการ และ 3) รับจ้างจดัอีเว้นท์ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมี
รายได้จากการให้บริการเท่ากบั 86.08 ล้านบาท 87.86 ล้านบาท และ 107.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อย
ละ 20.49 ร้อยละ 18.51  และร้อยละ 24.78 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยมีรายได้จากการให้บริการแยกตามลกัษณะ 
ดงันี ้

รายได้จากการให้บริการ 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(งบตรวจสอบ) 

2555 2556 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รับจ้างออกแบบและผลติรายการ 58.94 68.47% 29.60 33.69% 78.95 73.34% 
รับจ้างผลิตรายการ 0 0.00% 51.90 59.08% 0 0.00% 
รับจ้างจดัอีเว้นท์ 27.14 31.53% 6.35 7.23% 28.70 26.66% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 86.08  100.00%% 87.86  100.00% 107.65 100.00% 

 
 ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ และรับจ้าง
จัดงานอีเว้นท์ รวมเท่ากับ 86.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.49 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้เกิดจากการรับจ้าง
ออกแบบและผลิตรายการ เท่ากับ 58.94 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 68.47 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิด
จากการรับจ้างผลิตละคร 2 เร่ือง ได้แก่ “ละครสะใภ้ซ่าส์ แม่ย่าเฮี้ยน” และ“ละครท่านชายในสายหมอก” ให้กับ
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รวมเท่ากบั 58.81 ล้านบาท และจากการรับจ้างผลิตสกู๊ปโฆษณาให้กบัสินค้าย่ีห้อหนึ่ง 
เท่ากบั 0.13 ล้านบาท ส่วนการรับจ้างจดังานอีเว้นท์ มีรายได้เท่ากบั 27.14 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.53 ของ
รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นการจัดงาน “คอนเสิรต์ ดู ฟอร์ แดท” “งานจับช้ินส่วนรางวัลคนอร์” “การจัดงาน
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัมหาวิทยาลยัธญับุรี” “การจดักิจกรรมเป็บเปอร์มินต์ ป่ันจกัรยาน” และงานอีเว้นท์อ่ืนอีกจํานวน 7 
งาน  
 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 87.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 1.78 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 ซึง่แบ่งเป็นรายได้จากการรับจ้างออกแบบและผลติรายการ เทา่กบั 29.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.69 ของรายได้จากการให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างผลิตละครและรายการโทรทศัน์ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
“ละครตะวนับา้นทุ่ง” และ”รายการเอเชีย วอยซ์” ซึง่รายได้ในสว่นนีล้ดลงกวา่ร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบัปี 2555 แตท่ัง้นี ้ใน
ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต เท่ากับ 51.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.08 ของรายได้จากการ
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ให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างผลิตรายการ “รายการ ไทยแลนด์ แดนซ์ นาว” ซึง่เป็นรายการท่ี CMED รับจ้างผลิตรายการ
ตามรูปแบบจากต่างประเทศจากลกูค้าตวัแทนโฆษณารายหนึ่ง ในขณะท่ีรายได้รับจ้างจดังานอีเว้นท์ ในปี 2556 เท่ากบั 
6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.23 ของรายได้จากการให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างจัดงาน อาทิ “งาน
ประชาสมัพนัธ์สินค้าโอทอป จังหวดัเชียงใหม่” “งานประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลัยธัญบุรี” “งานประชาสมัพนัธ์
โรงพยาบาลพระมงกฎุ” และ ”งานผลิตเพลงสําหรบัไปรษณีย์ไทย” 

 สําหรับในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเทา่กบั 107.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 19.79 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 24.87 โดยเป็นรายได้จากการรับจ้างออกแบบและผลติรายการ เท่ากบั 78.95 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 73.34  ของรายได้จากการให้บริการ ซึง่บริษัทได้รับจ้างออกแบบและผลิตรายการให้กบั
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 1) “รายการสิงห์สนามหลวง” 2) “รายการแต๋ง เจ๊ียบ ดี ้วาไรตีส้าม
ฝ่าย” 3) “รายการกาละแมร์” และ 4) ละครแสนดี ท่ีออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2557 ผ่านช่องทรูโฟว์ย ูสว่นรายได้
รับจ้างจดังานอีเว้นท์ในปี 2557 เท่ากบั 28.70 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.66 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่ง
เกิดจากการรับจ้างจดังานให้กบัลกูค้ารวม 10 งาน อาทิ งานประชาสมัพนัธ์สินคา้โอทอป จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดั
พะเยา งานประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปเลียบทางด่วน งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธัญบุรี งานโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์น้ําพริกแม่ประนอม เป็นต้น  
 

2) รายได้จากการบริหารศลิปิน 
บริษัทเพิ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจการบริหารศิลปินในปี 2556 และได้มีการจดัตัง้บริษัทบริหารศิลปินขึน้มา ได้แก่ EM 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปัจจุบนั โดยบริษัทและ EM มีศิลปินท่ีมีสญัญาบริหารศิลปินอยู่ในสงักดัจํานวนหนึ่ง และมีรายได้
จากการบริหารศิลปินรวม ในปี 2556 เท่ากับ 4.59 ล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 3.14 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการ
บริหารศิลปินท่ีลดลงในปี 2557 เน่ืองมาจากปริมาณงานว่าจ้างศิลปินในสงักัดในปี 2557 ลดลงเป็นผลทําให้ส่วนแบ่ง
รายได้ท่ีได้ของบริษัทและ EM ลดลงตามไปด้วย  
 

3) รายได้จากการขายหนังสือ 
 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายหนงัสือเทา่กบั 0.41 ล้านบาท 0.25 ล้านบาท และ 
0.12 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึง่
รายได้จากการขายหนงัสือ เกิดจากการจําหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊ค ภายใต้ช่ือ “Thunder Publishing” ท่ีจดัทําขึน้จาก
การนําเนือ้หาท่ีได้รับความสนใจในรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตขึน้มารวบรวมจดัทําเป็นพอ็คเก็ตบุ๊คจําหน่าย รวมทัง้หนงัสือ
ถ่ายทอดประสบการณ์มมุมองของผู้บริหารบริษัท โดยปัจจบุนับริษัทมีหนงัสือท่ีจําหน่ายทัง้หมด 8 เร่ือง ได้แก่ กินรอบ
กรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง” กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง 2” กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง 3” “ก๋วยเต๋ียวรอบ
กรุง” “ซีฟู้ ดรอบกรุง”  ”หนงัสือหลากประสบการณ์ หลากความคิด กบัชีวิตข้าพเจ้า” “หลากเร่ืองราว หลากความคิด กบั
ชีวิตคน” และ “เข็มไมล์ ชีวิต” ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัประเภทธุรกิจดงักลา่วเป็นกิจกรรมทําประโยชน์และเป็นส่ือ
สร้างสรรค์ตอ่สงัคม (CSR) เป็นหลกั 
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รายได้อ่ืน 
 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้อ่ืนเท่ากบั 5.70 ล้านบาท 6.54 ล้านบาท และ 1.58 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.36 ร้อยละ 1.38 และร้อยละ 0.36 ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึ่งรายได้อ่ืน ประกอบด้วย 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบีย้รับ รายได้จาก
การจําหน่ายอปุกรณ์ประกอบฉากและอปุกรณ์สํานกังาน รายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาว และอ่ืนๆ  ทัง้นี ้
รายได้อ่ืนในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ดอกเบีย้รับ และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาว ซึ่งการลดลง
ของรายได้อ่ืนในปี 2557 เน่ืองจากในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่ง เท่ากบั 3.17 ล้านบาท และ 2.66 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าดงักล่าวในช่วงปลายไตร
มาสท่ี 3 ปี 2556 และมีกําไรจากการจําหน่ายคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าจํานวน 1.15 ล้านบาทในงวดบญัชีปี 2556 
 
ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 
 ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมีรายได้ค่าโฆษณา ต้นทนุการให้บริการ ต้นทุน
การบริหารศิลปิน และต้นทุนขายหนังสือ ซึ่งต้นทุนขายและบริการหลกั ได้แก่ ค่าเช่าเวลาสถานี ค่าจ้างนักแสดงและ
พิธีกร ค่าลิขสิทธ์ิ ระบบถ่ายทํารายการ ค่าอปุกรณ์ ค่าใช้จ่ายสถานท่ี และค่าองค์ประกอบฉากและเคร่ืองแต่งตวั เป็นต้น 
ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะถกูจดัทําอยู่ในงบประมาณถ่ายทําในแต่ละรายการ ซึง่ผ่านการอนมุติัตามขัน้ตอนทกุครัง้ก่อนดําเนินการ
ผลติ 
 

ประเภทธุรกจิ  
/ กาํไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
กาํไร (ขาดทนุ) 

ขัน้ต้น 
(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทนุ) 
ขัน้ต้น 

(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทนุ) 
ขัน้ต้น 

(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
รายได้คา่โฆษณา 114.09 34.80% 124.46 33.14% 94.57 29.38% 
รายได้จากการให้บริการ 32.60 37.87% 13.69 15.58% 32.76 30.43% 
รายได้จากการบริหารศิลปิน - - (0.42) -9.05% 0.91 29.07% 
รายได้จากการขายหนงัสือ 0.15 37.53% 0.09 37.50% 0.03 23.97% 

รวม 146.84 35.44% 137.83 29.44% 128.27 29.63% 

 

 ในปี 2555 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการ เท่ากบั 267.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.56 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ซึ่งเป็นต้นทนุท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากบั 213.73 ล้านบาท จากการผลิตรายการ
จํานวน 10 รายการ ได้แก่ “รายการเทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์” “รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด” “รายการสะบดัช่อ” 
“รายการขวญัถงุเงินลา้น” “ละครหลวงตามหาชน” “ละครแสบจ๋ิวป่วนหวัใจ” “รายการวูเม้นส์ วอยซ์” “รายการหนา้กาก
ทองคํา” “ละครซิทคอมคู่รักต่างขัว้” และ”รายการสาวแซ่ดเจนเนอเรชัน่” อีกส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 
53.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนจากการรับจ้างผลิตรายการจํานวน 2 รายการ ได้แก่ “ละครสะใภ้ซ่าส์ แม่ย่าเฮี้ยน” และ 
“ละครท่านชายในสายหมอก” รวมทัง้จากงานรับจ้างจัดกิจกรรม (Event)  ได้แก่ “งานเทศกาลกินรอบกรุงปี 3” 
“คอนเสิร์ต Do For Dad” “งานจบัช้ินส่วนคนอร์” “กิจกรรม Pepermint ป่ันจกัรยาน“ “งานแต่งเพลงไปรษณีย์” “งาน
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แต่งเพลงใหม้หาวิทยาลยัธญับุรี” “งาน OTOP เชียงใหม่” “งานรับจ้างโรงพยาบาลพระมงกฏุ” และ “งาน Count Down 
ปีใหม่” เป็นต้น นอกจากนีมี้ต้นทนุขายหนงัสือ เทา่กบั 0.25 ล้านบาท 

 ในปี 2556 มีต้นทนุขายและบริการ เทา่กบั 330.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.56 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 251.05 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 
เท่ากบั 74.17 ล้านบาท ต้นทนุการบริหารศิลปินซึ่งเพิ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจในปี 2556 นี ้เท่ากบั 5.00 ล้านบาท และต้นทนุ
ขายหนังสือ เท่ากับ 0.16 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและ
บริการ เพิ่มสูงขึน้เป็นร้อยละ 70.56 จากอัตราร้อยละ 64.56 ในปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการ
ให้บริการท่ีปรับเพิ่มขึน้จากปี  2555 คิดเป็นร้อยละ 38.69 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก CMED รับจ้างผลิตรายการ 
International Format รายการหนึ่ง ซึ่งมีสดัส่วนต้นทนุการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการค่อนข้างสงู นอกจากนี ้
ยังเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนการโฆษณาท่ีเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 17.46 จากการได้รับช่วงเวลาออกอากาศ
รายการของบริษัทจากสถานีโทรทศัน์แห่งหนึ่งเพิ่มขึน้จาก 30 นาที เป็น 60 นาที ซึ่งมีผลทําให้บริษัทมีต้นทนุค่าเช่าเวลา
เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีความสามารถในการหารายได้ค่าโฆษณาของรายการดงักล่าวไม่ได้เพิ่มขึน้จากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม 
รายการดงักลา่วบริษัทได้ปรับแผนงานและทยอยหยดุการผลติและออกอากาศในระหวา่งปี 2557  

 ในปี 2557 มีต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 304.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากบั 227.36 ล้านบาท ต้นทนุการให้บริการ เท่ากบั 
74.90 ล้านบาท ต้นทนุการบริหารศิลปิน เท่ากบั 2.23 ล้านบาท และต้นทุนขายหนงัสือ เท่ากบั 0.09 ล้านบาท ซึ่งในปี 
2557 บริษัทมีอตัราต้นทนุขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ หรือมีอตัรากําไรขัน้ต้นใกล้เคียงกบัปี 2556 
โดยในปี 2557 บริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นจากรายได้ค่าโฆษณาลดลงเม่ือเทียบกับปี 2556 เน่ืองจากปัญหาจากการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทศัน์ดงัท่ีกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาซือ้โฆษณาใน
รายการโทรทศัน์ของตวัแทนโฆษณาและผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์โดยตรง กอรปกบัการในปี 2557 บริษัทมี
จํานวนรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศลดลงในช่วง 2 ไตรมาสสดุท้ายของปี 2557 จากการปรับแผนงานและทยอยหยดุ
การผลิตรายการท่ีไม่สร้างผลกําไรให้กับกิจการ จึงทําให้ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาลดลงมากกว่าต้นทุน
โฆษณาท่ีลดลง ในขณะท่ี บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นจากรายได้จากการให้บริการในปี 2557 ท่ีดีขึน้คอ่นข้างมาก เน่ืองจาก
รายการรับจ้างผลิตส่วนใหญ่สดัส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการอยู่ในระดบัค่อนข้างต่ํา และในปี
ดงักลา่ว CMED ไมมี่การรับจ้างผลติรายการท่ีมีรูปแบบ International Format 

 ทัง้นี ้บริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้น ในปี 2555 ปี 2556 และในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 35.44 ร้อยละ 29.44 และ 
29.63 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั  
 
ค่าใช้จ่าย 
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 71.40 ล้านบาท เท่ากับ 
70.50 ล้านบาท และ เท่ากบั 81.81 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 17.24 ร้อยละ 15.06 และ ร้อยละ 18.90 
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดงันี ้
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 คา่ใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าประชาสมัพนัธ์รายการ ค่านายหน้า

เพ่ือเสริมการขาย และค่ารับรอง อาทิ ค่าของขวญัปีใหม่ และค่าเลีย้งรับรองลกูค้า เป็นต้น โดยในปี 2555 ปี 
2556 และ ปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 10.92 ล้านบาท 5.37 ล้านบาท และ 3.84 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เทา่กบั 5.55 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 50.81 เม่ือเทียบกับปี 2555 เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เน่ืองจากการปรับเปล่ียน
รูปแบบในการทําการตลาดและประชาสมัพนัธ์ รวมถึงมีการลดลงของค่านายหน้าเพ่ือส่งเสริมการขายจากทีม
ขายของบริษัทท่ีทํายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557 ลดลงจากปี 
2556 เท่ากบั 1.53 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.47 เม่ือเทียบกบัปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์รายการท่ีออกอากาศ 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน ค่าเส่ือม

ราคา ค่าท่ีปรึกษา ค่าสาธารณปูโภค และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประมาณร้อยละ 50 เกิด
จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ซึ่งในงวดบญัชีปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 60.48 ล้านบาท 65.13 ล้านบาท และ 77.97 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้การ
เพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 4.65 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึน้
ของค่าเส่ือมราคาเป็นหลกั เน่ืองจากมีการลงทนุเพิ่มของอาคารสํานกังาน ขณะท่ีการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสําหรับปี 2557 ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 12.84 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการ
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีก้ารค้ารายหนึ่งท่ีเกิดจากการให้บริการจดักิจกรรม การบนัทึกรายการสินค้า
ล้าสมยัจากหนงัสือ  การปรับเพิ่มของรายการเงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าชดเชยพนกังานเกษียณอาย ุ
และคา่สอบบญัชี  

 
กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 
 บริษัทมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 81.15 ล้าน
บาท 73.87 ล้านบาท และ 48.04 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบริษัทมีต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั 0.71 ล้านบาท 0.27 ล้าน
บาท และ 3.83 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของรายการต้นทุนทางการเงินในปี 2557 เกิดจากการขอรับการ
สนบัสนนุวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเร่ิมมีการเบิกเงินกู้ เพ่ือใช้ในการซือ้
ท่ีดินสําหรับก่อสร้างสตดิูโอใหม ่นอกจากนี ้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2555 ปี 2556  และ ปี 2557 เทา่กบั 18.96 
ล้านบาท 17.30 ล้านบาท และ 10.08 ล้านบาท ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท เกิดจากภาษีเงินได้ท่ี
คํานวนจากอตัราภาษีท่ีบริษัทต้องชําระสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับปี และเกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลรอตดับญัชีตาม
มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อ ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี) 

 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากบั 61.49 ล้านบาท 56.30 ล้านบาท และ 34.13 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไร
สทุธิในปี 2555 ปี 2556  และปี 2557 เท่ากับร้อยละ 14.64 ร้อยละ 11.86 และร้อยละ 7.86 ตามลําดบั โดยการลดลง
ของกําไรสุทธิในปี 2557 ท่ีลดลงค่อนข้างมาก เม่ือเทียบกับปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของรายได้ท่ีกล่าวมา และ
ขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีปรับเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 19.71 เม่ือเทียบกับปี 2556 ดัง



บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
หน้าท่ี  114 

 

รายละเอียดท่ีกลา่วมาในหวัข้อค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมถึงการเพิ่มขึน้ของต้นทนุทางการเงินท่ีปรับเพิ่มขึน้มากเม่ือเทียบกบั
ปี 2556 เน่ืองจากบริษัทได้มีการขอรับการสนบัสนนุวงเงินเพ่ือลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้สตดิูโอแห่งใหม่ และสําหรับใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 29.43 ร้อยละ 23.33 และ
ร้อยละ 13.18 ตามลําดบั โดยการลดลงของอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2556 เกิดจากการลดลงของกําไรสทุธิในปี 
2556 ดังท่ีกล่าว รวมถึงการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2556 จากปี 2555 ท่ีเพิ่มขึน้จาก 218.71 ล้านบาท เป็น 
264.00 ล้านบาท สําหรับปี  2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นเท่ากับร้อยละ 13.18 ซึ่งลดลงจากปี  2556 
ค่อนข้างมาก เน่ืองมาจากการลดลงของกําไรสทุธิท่ีได้รับผลกระทบจากรายได้ค่าโฆษณาท่ีลดลงค่อนข้างมากเม่ือเทียบ
กับการเปล่ียนแปลงของส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยรายได้ค่าโฆษณาท่ีลดลงเป็นผลจากปัญหาและ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงในวงการโทรทศัน์ในประเทศไทยจากระบบอนาล็อคเป็น
ระบบทีวีดิจิตอลท่ีมีผลต่อธุรกิจโฆษณา และการเพิ่มขึน้ของรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว แม้ว่า
ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 จะลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากไม่ต้องบันทึกส่วนของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างของ
กลุม่บริษัท จํานวน 46.65 ล้านบาท ภายหลงัจากการจดัโครงสร้างกลุม่ในปี 2557 สําหรับการเตรียมความพร้อมในการ
นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทัง้นี ้ในปี 2557 
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 129.59 ล้านบาท เพ่ือจดัโครงสร้างทนุเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นเท่ากบั 150.00 ล้าน
บาท รวมทัง้รับรู้ส่วนเกินทนุจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท จํานวน 25.05 ล้านบาท ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  
บริษัทมีสว่นของผุ้ ถือหุ้น เทา่กบั 254.03 ล้านบาท  
 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

 
สนิทรัพย์ 
 สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 314.12 ล้านบาท 
เทา่กบั 387.80 ล้านบาท และเทา่กบั 392.39 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายการสนิทรัพย์ท่ีสําคญัท่ีมีผลตอ่การ
เปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์รวมของบริษัท มีดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เทา่กบั 66.63 ล้านบาท เทา่กบั 71.00 ล้านบาท และเทา่กบั 67.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.21 ร้อยละ 18.31 
และร้อยละ 17.14 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  เท่ากบั 
70.16 ล้านบาท เท่ากับ 147.36 ล้านบาท และเท่ากับ 80.63 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ร้อยละ 
38.00 และร้อยละ 20.55 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ดงันี ้ 
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  ลกูหนีก้ารค้า 
  บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 59.83 ล้าน
บาท 136.26 ล้านบาท และ 70.63 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าในปี 2556 ค่อนข้างมาก เกิด
จาก CMED รับจ้างผลิตรายการท่ีมีรูปแบบต่างประเทศ (International Format) ทําให้รายได้จากการให้บริการในปี
ดังกล่าวเพิ่มสูงขึน้ อีกทัง้ การท่ี CMED ไม่มีนโยบายการให้ส่วนลดการค้า ซึ่งแตกต่างจากบริษัทท่ีมีนโยบายการให้
ส่วนลดทางการค้ากบัลกูค้าท่ีชําระเร็วกว่ากําหนด  เป็นผลให้ยอดลกูหนีก้ารค้าท่ีรอการเรียกเก็บในปี 2556 เพิ่มสงูขึน้ 
สําหรับการลดลงของลกูหนีก้ารค้าในปี 2557 แปรผนัตามการลดลงของรายได้ค่าโฆษณาเป็นสําคญั ทัง้นี ้ในปี 2555 
และในปี 2556 บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญกับลูกหนีก้ารค้ารายหนึ่งเท่ากับ 0.30 ล้านบาท และในปี 2557 
บริษัทได้ตดัจําหน่ายค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักล่าวเป็นหนีส้ญูทัง้จํานวน นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทมีลกูหนีอี้กราย
หนึ่งท่ีมีอายหุนีเ้กินกว่า 12 เดือน ซึง่เกิดจากการให้บริการรับจ้างจดักิจกรรม โดยบริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ
ยอดลกูหนีด้งักลา่วทัง้จํานวน เท่ากบั 2.84 ล้านบาท ทัง้นี ้อายลุกูหนีข้องบริษัทกว่าร้อยละ 90.00 เป็นลกูหนีท่ี้มีอายยุงั
ไมค่รบกําหนดชําระ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีมียอดค้างชําระหนีเ้กินกว่า 
1 ปี โดยตัง้สํารองตามยอดหนีท่ี้มี และจะตดัจําหน่ายหนีส้ญูเม่ือบริษัทได้ติดตามทวงถามลกูหนีจ้นถึงท่ีสดุแล้ว ซึ่งการ
ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีผา่นมาเป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนด  
 

รายการลูกหนีก้ารค้า 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ลูกหนีก้ารค้า  
ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 59.83 136.26 70.63 
เกินกําหนดชําระ    
น้อยกวา่ 3 เดือน   
เกินกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน - - - 
เกินกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน  
เกินกวา่ 12 เดือน 0.30 0.30 2.84 

รวมลูกหนีก้ารค้า 60.23 136.56 73.47 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.30) (0.30) (2.84) 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 59.83 136.26 70.63 

 
  บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนีก้ารค้าระหว่าง 60 ถึง 90 วัน 
ขึน้อยู่กบัการเจรจาและการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบริหารสําหรับลกูค้าแต่ละราย โดยบริษัทกําหนดนโยบาย
ในการติดตามหนีสํ้าหรับลูกหนีท่ี้มีอายุเกินกว่า 90 วัน ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนีด้ังกล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียเทา่กบั 46.61 วนั 75.61 วนั และ 
87.34 วนั ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการมีแนวโน้มระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้ เป็นผลจากในปี 2556 CMED มีการรับจ้าง
ผลิตรายการรูปแบบต่างประเทศเพิ่มขึน้จํานวน 1 รายการ โดย CMED ไม่มีนโยบายการให้ส่วนลดการค้า ซึ่งแตกต่าง
จากบริษัทท่ีมีนโยบายการให้สว่นลดทางการค้ากบัลกูค้าท่ีชําระเร็วกว่ากําหนด จึงทําให้ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 
2556 เพิ่มขึน้  ในขณะท่ีการเพิ่มขึน้ของระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2557 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของงานรับจ้างจดั
กิจกรรมให้กับหน่วยงานราชการ ท่ีมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนีน้านตามขัน้ตอนของหน่วยงานนัน้ๆ โดยในปี 2557 
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บริษัทรับจ้างจดักิจกรรมให้กบัหน่วยงานราชการคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 95.69 ของรายได้การให้บริการในสว่นงานรับจ้าง
จดักิจกรรม  อยา่งไรก็ตามระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียดงักลา่ว ยงัถือวา่เป็นไปตามปกติของธุรกิจการผลิตและการรับจ้าง
ผลติรายการโทรทศัน์รวมถงึการจดักิจกรรม (ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัท) 
  ลกูหนีอ่ื้น 
  รายการลกูหนีอ่ื้น ได้แก่ รายการเช็ครับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าผลิตรายการ รายได้ค้าง
รับ และดอกเบีย้ค้างรับ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการลกูหนีอ่ื้น เท่ากับ 
10.33 ล้านบาท 11.10 ล้านบาท และ 10.00 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งในปี 2555 ลกูหนีอ่ื้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค้าง
รับในรายการคอนเสิร์ต ดู ฟอร์ แดท จากผู้สนับสนุนรายการรายหนึ่ง และรายการเช็ครับลงวนัท่ีล่วงหน้า ในขณะท่ีปี 
2556 และปี 2557 ลกูหนีอ่ื้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าผลิตรายการ และรายได้ค้างรับจากรายการท่ี
บริษัทรับจ้างผลติรายการหนึง่  
 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
บริษัทมีรายการเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กรรมการหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 

18.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 ของสนิทรัพย์รวม ให้แก่กรรมการบริษัททา่นหนึ่ง โดยกําหนดอตัราดอกเบีย้เงิน
ให้กู้ อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากของสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง และไม่มีหลกัประกนัการกู้ ยืม ซึง่บริษัทได้รับชําระเงิน
กู้ ยืมดงักลา่วจากกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในปี 2557 
 

- สนิค้าคงเหลือ 
 บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 เท่ากับ 19.30 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 
15.63 ล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 13.35 ล้านบาท โดยรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์รายการ
โทรทัศน์ท่ีออกอากาศและเตรียมออกอากาศ หนังสือ และสินค้าคงเหลืออ่ืนๆ อาทิ ฉากท่ีใช้ในรายการ และวสัดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยรายการสินค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าคงเหลือทัง้หมด เป็นผลิตภัณฑ์รายการ
โทรทศัน์ท่ีเกิดจากการถ่ายทําลว่งหน้าเพ่ือรอออกอากาศ และค่าดําเนินการต่างๆ สําหรับเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทํา 
อาทิ ค่าลิขสิทธ์ิรายการ ค่าเขียนบท และค่าดําเนินการนําเสนอรูปแบบรายการ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทกําหนดนโยบายใน
การพิจารณาค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าโดยพิจารณาเฉพาะรายการท่ียงัไม่ได้ออกอากาศท่ีมีมลูค่าต้นทนุสงูกว่าประมาณ
การรายได้ บริษัทจะปรับลดมูลค่าสินค้าลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับโดยตัง้สํารองจากการปรับลดมูลค่า  และ
กําหนดการบันทึกค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยหากหนังสือเล่มใดไม่มีการเคล่ือนไหวภายในรอบระยะเวลาบญัชี บริษัทจะตัง้
สํารองสนิค้าล้าสมยัตามมลุคา่ต้นทนุท่ีเหลืออยู ่ 

 โดยในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือสําหรับผลิตภณัฑ์รายการ
โทรทศัน์เท่ากบั 2.52 ล้านบาท และเท่ากบั 0.33 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายค่าเผ่ือการ
ปรับลดมลูค่าท่ีกําหนดไว้ ซึ่งการลดลงของรายการค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือในปี 2557 เป็นผลจากบริษัท
บนัทกึกลบัรายการค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ จํานวน 2.20 ล้านบาท  นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทได้ตัง้ค่า
เผ่ือสินค้าล้าสมัยจากหนังสือเพิ่มขึน้อีกเท่ากับ 3.20 ล้านบาท และทําให้มียอดค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยจากหนังสือ รวม
เทา่กบั 3.44 ล้านบาท  
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รายการสนิค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ผลติภณัฑ์รายการโทรทศัน์ 15.18  14.43  12.88 
หกั คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่ -  (2.52)   (0.33) 
ผลิตภณัฑ์รายการโทรทศัน์-สทุธิ 15.18  11.91  12.55 
หนงัสือ 3.58  3.61 3.44 
หกั คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั -  (0.24) (3.44) 

หนงัสือ-สทุธิ 3.58  3.37 - 
สนิค้าคงเหลืออืน 0.54  0.35 0.80 

รวม 19.30  15.63 13.35 
- อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ เท่ากบั 103.93 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการลงทนุซือ้ท่ีดินสําหรับใช้เป็นท่ีตัง้สตดิูโอแห่งใหม่รวมเนือ้ท่ี 8 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา เพ่ือรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจ ซึ่งท่ีดินดงักล่าวบางส่วนจํานวน 4 ไร่ 2 งาน 41.95 ตารางวา บริษัทซือ้จากกรรมการ 2 ท่าน ในราคาต่ํากว่า
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2557 (ก่อนแปรสภาพ) วนัท่ี 5 
สงิหาคม 2557 ได้พิจารณารายการดงักลา่ว และให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของรายการวา่มีความเหมาะสมและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุดงักลา่วติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมกบัเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงินแห่งหนึ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัข้อท่ี 5 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
สว่นท่ี 2.3 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ หวัข้อท่ี 14 รายการระหวา่งกนั) 
 

- ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
เท่ากับ 123.10 ล้านบาท เท่ากับ 116.40 ล้านบาท และเท่ากับ 105.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.19 ร้อยละ 
30.02 และร้อยละ 26.94 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ ในปี 2555 เป็น
ผลจากการลงทนุก่อสร้างอาคารสํานกังานเพ่ิมเติม โดยอาคารดงักลา่วตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกนักบัท่ีตัง้สํานกังานในปัจจบุนั  
ในขณะท่ี การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ในปี 2556 และ ปี 2557 เป็นผลจากการค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน ทัง้นี ้
บริษัทได้มีการนําท่ีดินและอาคารบางส่วน เข้าเป็นหลกัประกนัสําหรับการขอรับการสนับสนนุทางการเงินจากสถาบนั
การเงินเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัข้อท่ี 5 ทรัพย์สินท่ีใช้
ในการประกอบธุรกิจ)  
 

- สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
เท่ากับ 3.12 ล้านบาท 4.66 ล้านบาท 5.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 ร้อยละ 1.20 และร้อยละ 1.49 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ ท่ี
กําหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชี ทัง้นี ้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั บริษัทคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่
ในขณะท่ีภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะตัง้เตม็จํานวนตามวิธีหนีส้นิ เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสนิทรัพย์
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และหนีส้ิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ี
เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ รายการนัน้ไมมี่ผลกระทบต่อกําไรทางบญัชีและกําไร(ขาดทนุ)ทางภาษี ทัง้นี ้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคํานวณ
จากอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
และคาดว่าอตัราภาษีดงักลา่วจะนําไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนีส้ินภาษี
เงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายชําระ โดยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับปี 2555 ถงึ ปี 2557 แสดงดงัตาราง 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) 2555 2556 2557 

คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ   0.07 
คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั - 0.55 0.69 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - 0.76 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่ท่ีดินและอาคาร 1.54 1.54 1.54 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.73 2.00 2.26 
ผลขาดทนุ - 0.46 0.55 
กําไรจากหลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ียงัไมเ่กิดขึน้ - 0.10 - 
รวมสนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 3.27 4.66 5.87 

 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
หนีส้นิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีหนีส้นิรวมเท่ากบั 95.41 ล้านบาท เทา่กบั 
123.81 ล้านบาท และ เทา่กบั 138.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.37 ร้อยละ 31.93 และร้อยละ 35.26 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามลําดบั ทัง้นี ้รายการหนีส้ินท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั มีดงันี ้ 
 

- เงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
 บริษัทมีรายการเงินกู้ เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 เท่ากบั 7.95 ล้านบาท เท่ากบั 6.66 ล้านบาท และ 20.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53 ร้อยละ 1.72 และร้อย
ละ 5.10 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายการเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ในปี 2557 เป็น
ผลจากการใช้วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติม  
 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 บริษัทมีรายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  เท่ากบั 
47.87 ล้านบาท 83.24 ล้านบาท และ 41.18 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 15.24 ร้อยละ 21.46 และร้อยละ 
10.50 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ดงันี ้ 

  เจ้าหนีก้ารค้า 
  บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 28.45 ล้าน
บาท 45.61 ล้านบาท และ 28.09 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าในปี 2556 เกิดจากยอดเรียก
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เก็บค่าเช่าเวลาสถานีโทรทศัน์คงค้าง ซึ่งเป็นผลจากการท่ีทางสถานีเรียกเก็บค่าเช่าเวลาล่าช้ากว่ากําหนดด้วยเหตุผล
ภายในของทางสถานี ในขณะท่ีบริษัทได้บนัทึกยอดหนีด้งักล่าวไว้แล้ว ทัง้นี ้ระยะเวลาการชําระหนีเ้ฉล่ียของบริษัทในปี 
2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 36.72 วนั เทา่กบั 40.35 วนั และเทา่กบั 43.56 วนั ตามลําดบั  
  เจ้าหนีอ่ื้น 
  เจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย ค่าเวลาโฆษณาค้างจ่าย ส่วนลดค้างจ่ายให้กบัตวัแทนโฆษณา ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอ่ืนๆ และเงินรับลว่งหน้าค่าผลิตรายการ โดยบริษัทมีเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 เท่ากับ 19.42 ล้านบาท เท่ากับ 37.62 ล้านบาท และเท่ากับ 13.10 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีอ่ื้นในปี 
2556 เกิดจากคา่เวลาโฆษณาค้างจ่ายท่ียงัไมถ่งึกําหนดชําระเงินเป็นสว่นใหญ่  
 

- เงินกู้ ยืมระยะยาว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ เท่ากบั 55.00 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.02 ของสนิทรัพย์รวม โดยรายการดงักลา่วเกิดจากการขอรับการสนบัสนนุทางการเงิน
เพ่ือนํามาลงทนุในท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สตดิูโอแหง่ใหม ่ (รายละเอียดเพิ่มเติมสว่นท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หวัข้อท่ี 6 
โครงการในอนาคต) โดยมีหลกัประกนัเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและการเข้าคํา้ประกนัโดยกรรมการบริษัท 2 
ทา่น ซึง่บริษัทไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนจากการคํา้ประกนัดงักลา่ว  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 218.71 ล้านบาท เท่ากับ 
264.00 ล้านบาท  และเท่ากบั 254.03 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 69.63 ร้อยละ 68.08 และร้อยละ 64.74 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยบริษัทมีกําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 เท่ากบั 156.10 ล้านบาท เท่ากบั 184.75 ล้านบาท และ เท่ากบั 75.64 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การลดลงของกําไร
สะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นผลจากในปี 2557 บริษัทและ CMED มีมติจ่ายเงินปันผลจํานวน
รวมทัง้สิน้ 129.59 ล้านบาทเพ่ือจดัโครงสร้างทนุ  ทัง้นีอ้ตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในปี 2555 ปี 2556 
และปี 2557 เทา่กบั 0.44 เทา่ เทา่กบั 0.47 เทา่ และเทา่กบั 0.54 เทา่ ตามลําดบั  

 ทัง้นีท่ี้ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
30,000,000 บาทเป็น 33,364,700 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 33,647  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท สําหรับนํามาลงทุนในหุ้นสามญัของ CMED และ EM เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มสําหรับเตรียมความพร้อมในการนํา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และ
มีผลทําให้ CMED และ EM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 
99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลําดบั นอกจากนี ้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ได้
มีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 33,364,700 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจํานวน 1,166,353 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 เพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
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สภาพคล่อง 
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 169.40 ล้าน

บาท เท่ากบั 255.64 ล้านบาท และเท่ากบั 174.35 ล้านบาท  ตามลําดบั ซึง่สาเหตใุนการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียน
ในปี 2555 และปี 2556 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น และรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเป็นหลกั เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าโฆษณา และมีกําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง ทัง้นี ้การ
ลดลงของรายการสินทรัพย์หมนุเวียน ในปี  2557 มีผลมาจากการปรับตวัลดลงของรายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
ซึง่แปรผนัตาม การลดลงของรายได้คา่โฆษณา 

 บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 84.27 ล้านบาท 
เท่ากบั 112.54 ล้านบาท และเท่ากบั 71.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ร้อยละ 29.02 และร้อยละ 18.32 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดบั ซึ่งการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียนในปี 2556 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการ
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และรายการหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน อาทิ รายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
รายได้รับลว่งหน้าคา่จดักิจกรรม และหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนๆ เป็นต้น  

 จากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนดงักล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอตัราส่วนสภาพ
คล่องในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 2.01 เท่า เท่ากบั 2.27 เท่า และเท่ากับ 2.43 เท่า และมีอตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.75 เท่า เท่ากับ 1.94 เท่า และเท่ากับ 2.06 เท่า ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทมีแนวโน้ม
อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรจากการ
ดําเนินงานโดยต่อเน่ือง ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการลงทุนในท่ีดินสําหรับใช้ในการก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ในปี 2557 ซึ่งได้ใช้
กระแสเงินสดภายในกิจการสว่นหนึ่ง ร่วมกบัการขอรับการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และหากพิจารณา 
Cash Cycle ของบริษัทจะพบว่าใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมี Cash cycle เท่ากบั 40.17 วนั เท่ากบั 55.80 
วนั และเท่ากบั 64.77 วนั ซึ่งการเพิ่มขึน้ของ Cash Cycle ดงักล่าวเกิดจากการเพิ่มขึน้ของระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย
ของกิจการ ท่ีเป็นผลจากการนํารูปแบบรายการต่างประเทศมาผลิต และมีการกําหนดนโยบายการค้าท่ีแตกต่างจาก
รายการผลิตหรือรับจ้างผลิตท่ีมีอยู่เดิม คือการให้เทอมเครดิตลกูหนีก้ารค้าท่ีนานขึน้แทนการให้ส่วนลดการค้า รวมทัง้
การเพิ่มขึน้ของงานรับจ้างจดักิจกรรมให้กบัหน่วยงานราชการท่ีให้เทอมเครดิตลกูหนีก้ารค้านานขึน้ในปี 2557 
 
กระแสเงนิสด 
 ในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน เท่ากับ 
65.08 ล้านบาท เท่ากบั 24.68 ล้านบาท และเท่ากบั 53.85 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การลดลงของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการลกูหนีก้ารค้าค่อนข้างมากจาก 8.64 ล้านบาท ในปี 2555 
เป็น 71.92 ล้านบาทในปี 2556 เน่ืองจากมีการเร่ิมนํารายการรูปแบบจากต่างประเทศเข้ามาผลิต และมีการกําหนด
นโยบายการค้าท่ีแตกต่างจากรายการผลิตหรือรับจ้างผลิตท่ีมีอยู่เดิม ตามท่ีได้กล่าวมา แต่ในขณะท่ีในปี 2557 บริษัทมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มสงูขึน้จากปี 2556 เป็นผลจากรายการลกูหนีก้ารค้าท่ีเรียกเก็บได้มากขึน้  
 ในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 13.38 
ล้านบาท ติดลบเท่ากับ 8.32 และติดลบเท่ากับ 84.08 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการติดลบของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทนุในปี 2556 เป็นผลจากการให้เงินกู้ ยืมแก่กรรมการและการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพ่ือก่อสร้างอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่บนท่ีดินในบริเวณท่ีตัง้สํานักงานของบริษัทในปัจจุบัน ส่วนในปี 2557 เกิดจากการให้เงินกู้ ยืมแก่



บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 
หน้าท่ี  121 

 

กรรมการ และการลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือก่อสร้างสตดิูโอแห่งใหม่สําหรับรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ซึ่งในส่วนของเงินให้
กู้ ยืมแก่กรรมการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้รับชําระคืนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดนโยบายท่ีจะไม่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการของบริษัทอีกในอนาคต  

  บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในงวดบญัชีปี 2555 และปี 2556 เทา่กบั 60.20 ล้านบาท 
และเท่ากบั 10.71 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในงวดบญัชีปี 2555 และ 2556 โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินปันผลจ่าย เท่ากบั 59.04 ล้านบาท และเท่ากบั 15.06 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งในปี 2557 
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงินเท่ากบั 33.15 ล้านบาท โดยเป็นการได้รับเงินจากการเพ่ิมทนุเพ่ือ
จัดโครงสร้างทุน และการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทัง้ใช้ลงทุนซือ้ท่ีดินเพ่ือ
ก่อสร้างสตดิูโอแห่งใหม่ ในขณะบริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และมีการจ่ายเงินปันผลเพ่ือใช้ไปในการจดั
โครงสร้างทนุ 

 ในปี 2555 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 0.73 เท่า ซึ่งอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ํา เป็นผลจากการลงทุนในอาคารสํานักงานเพ่ิม และการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2556 มีอัตราส่วน
ความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่ากบั 1.16 เท่า  และในปี 2557 เท่ากับ 0.36 เท่า ซึ่งในปี 2557 ลดลงค่อนข้างมาก
เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทมีการลงทนุซือ้ท่ีดินเพ่ือก่อสร้างสตดิูโอแห่งใหม่ รวมทัง้มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ให้กบั
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินสว่นหนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลเพ่ือจดัโครงสร้างทนุ และหากพิจารณาจากสภาพคลอ่งของบริษัท 
จะพบว่ายงัมีสภาพคลอ่งอยู่ในระดบัสงู และบริษัทยงัมีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานโดยต่อเน่ือง จึง
เช่ือมัน่ว่าบริษัทจะยงัคงสามารถชําระภาระผกูพนัต่างๆได้ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการ
ชําระภาระผกูพนั 

 


































































































































