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สาสนจาก
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ

ประธานกรรมการ

เรียนทานผูถือหุน 

 บริษัททีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และไดรับ 
การตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี

 อยางไรก็ตามในป 2558 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยูในภาวะชะลอตัว จากการเปดเผยขอมูลอุตสาหกรรมโฆษณาใน 
ประเทศไทย โดยสมาคมมีเดีย เอเจนซี่แหงประเทศไทย พบวาอัตราการขยายตัวของกลุมโฆษณาทางโทรทัศนติดลบ 1 % เมื่อเทียบ 
กับป 2557 ในขณะที่กลุมสื่อโฆษณาทั้งหมดมีอัตราการเติบโดอยูที่ 2.8%

 ดวยกลยุทธและวิสัยทัศนอันกวางไกลของบริษัท ในการเปนองคการผูผลิตคอนเทนทชั้นนำในมาตรฐานระดับสากลจาก 
ความทุมเทสรรพกำลังทั้งหมดในทุก ๆ ดานของบริษัท ประกอบกับประสบการณ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในการผลิตรายการ 
โทรทัศน มาตลอดระยะเวลา 23 ป การสรางสรรครายการโทรทัศนที่ดีและมีคุณภาพ สงผลใหผลประกอบการในป 2558 บริษัทมี 
รายไดทั้งหมด 524.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ถึง 22% โดยมีกำไรสุทธิในป 2558 อยูที่ 50.257 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 
คิดเปน 47.27%

 บริษัทยังคงมุงมั่นการบริหารงาน เพื่อความพีงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ควบคูไปกับความมุงมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการทำกิจกรรมการกุศลตาง ๆ ซึ่งทำใหบริษัท 
ไดรับรางวัลในป 2558 ไดแก รางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เปนประโยชนแกผูอยูในภาวะ 
ยากลำบาก รางวัลคนดีแบบอยางแผนดิน ประเภทสรางสรรคสนับสนุนและสังคมดีเดน รางวัลชอสะอาด ประเภทสื่อดีเดนดาน 
สนับสนุนและสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา 
ซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของบริษัท

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใครขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกทานที่ได 
ใหการสนับสนุนและมอบความไววางใจในการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัท 
ทุกทานที่ไดอุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ บริษัทเชื่อมั่นวาดวยศักยภาพของบุคลากรทุกภาคสวน 
จะรวมกันพัฒนาและนำพาบริษัทใหกาวหนาเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน พรอมมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุนบนความมั่นคง 
ทางธุรกิจไดอยางตอเนื่องตอไป
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ขอมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท  : บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ  : 1213/309-310 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107557000446
ทุนจดทะเบียน  : หุนสามัญ 800,000,0000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท
  เรียกชำระเต็มมูลคาหุนแลวจำนวน 200,000,000 บาท
Homepage  :  www.tvthunder.co.th
โทรศัพท  :  02-559-0022
โทรสาร  :  02-559-0075, 02-559-3609

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและรายการบันเทิง โดยแบงลักษณะธุรกิจเปน 4 ประเภท ไดแก 
 1) ธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน 
 2) ธุรกิจใหบริการ ซึ่งเกิดจากการรับจางผลิตรายการ การจัดกิจกรรม 
 3) ธุรกิจบริหารศิลปน
 4) ผลิตและจำหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุค ขายสื่อโฆษณา
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นายทะเบียน  :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน  :  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท  :  02-009-9388

ผูสอบบัญชี  :  บริษัท ไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอส เอบีเอเอส จำกัด
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ที่ตั้งสำนักงาน  :  ชั้น 15 อาคาร บางกอกซิตี้ทาวเวอร 179/74-80 ถนนสาธรใต กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท  :  02-344-1000
โทรสาร  :  02-286-5050

ที่ปรึกษากฎหมาย  :  บริษัท เทพ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน  :  1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 หอง 1106-1108 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท  :  02-278-1679 – 84
โทรสาร  :  02-271-2367

ขอมูลสำคัญอื่น
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รศ.ดร.มนตร� 
โสคติยานุรักษ
ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
พ�จารณาคาตอบแทน

การศึกษา : 
ปริญญาเอก 
- สาขาเศรษฐศาสตร 
 University Of Minnesota , U.S.A.
ปริญญาโท
- สาขาเศรษฐศาสตร
 University Of Minnesota , U.S.A.
- สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ปริญญาตรี   
- สาขาเศรษฐศาสตร
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 69/2008
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา: 
ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ปริญญาตรี   
- นิเทศศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 111/2014
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณภัทรภร 
วรรณภิญโญ
รองประธานกรรมการบร�ษัท /
ประธานกรรมการบร�หาร /
ประธานเจาหนาที่บร�หาร / 
กรรมการสรรหา และ
พ�จารณาคาตอบแทน
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คุณสุทธิธรรม  
จิราธิวัฒน
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหา และ
พ�จารณาคาตอบแทน /
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

การศึกษา : 
ปริญญาโท
- บริหารธุรกิจ  (Operations Research)
 Lona University U.S.A.
ปริญญาตรี   
- วิศวกรรมไฟฟา
 University of Mayryland (CooegePark)
 U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 รุน 37/2003
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา: 
ปริญญาเอก
- Ph.D (Finance)
 RMIT  University, Melbourne, Australia
ปริญญาโท
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- M.Bus (By Research)
 RMIT University, Melbourne, Australia
ปริญญาตรี   
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 99/2012
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รศ.ดร.กัลยานี  
ภาคอัต
กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
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คุณสมพงษ  
วรรณภิญโญ
ประธานที่ปร�กษา / 
กรรมการบร�ษัท

การศึกษา : 
ปริญญากิตติมศักดิ์เทคโนโลยีบัณฑิต 
 การโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 111/2014
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา: 
ปริญญาตรี   
- ครุศาสตรบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 112/2014      
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณภูษิต  
ไลทอง
กรรมการ / 
กรรมการบร�หาร / 
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
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คุณพ�รัฐ  
เย็นสุดใจ
กรรมการ / กรรมการบร�หาร / 
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร /
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานพัฒนาการลงทุน

การศึกษา : 
ปริญญาโท
- การตลาด 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   
- Major in Investment / Finance
 Babson College Massachusetts, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 111/2014
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา: 
ปริญญาโท
- Enterprise Management for Creative Arts,
 College of Communication, London
ปริญญาตรี   
- Sociology and Anthropology
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 111/2014
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณณฐกฤต  
วรรณภิญโญ
กรรมการ / กรรมการบร�หาร / เลขานุการบร�ษัท
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร 
สายงานพัฒนาธุรกิจ
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คุณปยพร 
ไลทอง
กรรมการบร�หาร / 
กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส
สายงานการผลิต /
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานสนับสนุนการบร�หาร

ปริญญาตรี   
- ครุศาสตรบัณฑิต
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา: 
ปริญญาโท
- Marketing,
 University of East  Anglia,UK
ปริญญาตรี   
- Communication Art,
 Chulalongkorn University,Thailand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 รุน 111/2014
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณณภัทร  
วรรณภิญโญ
กรรมการบร�หาร / 
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานบร�หารการตลาด
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คุณนาร� 
ว�ชชุนากร
กรรมการบร�หาร/
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หารสายงานการเง�น /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง

การศึกษา: 
ปริญญาโท
- สาขาบัญชี
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี   
- สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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14

ความสำเร็จ/ผลงาน/รางวัล ในป 2558

รางวัลชอสะอาด ประจำป 2558
ประเภทสรางสรรคสื่อดีเดนดานสนับสนุน และสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยสำนักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำป 2558 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
ประเภทผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลเพชรกนก ประจำป 2558
ประเภทองคกรศรีแผนดินบำเพ็ญประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ
โดยสมาคมผูผลิตรายการภาพและเสียง

รางวัลคนดีแบบอยางแผนดิน ประจำป 2558
ประเภทสรางสรรคสนับสนุน และสังคมดีเดน
โดยชมรมทดแทนคุณแผนดินเกิด
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ขอมูลทางการเง�นที่สำคัญ
 ลานบาท 

 2558 2557 2556 

งบกําไรขาดทุนรวม    

รายไดคาโฆษณา 334.22 321.93 375.51 

รายไดจากการใหบริการ 189.96 107.65 87.86 

รายไดจากการบริหารศิลปิน 0.64 3.14 4.59 

รายไดจากการขายหนังสือ 0.13 0.12 0.25 

รายไดรวม 524.95 432.84 468.21 

ตนทุนขายและบริการ 375.55 304.58 330.38 

กําไรขันตน 149.40 128.26 137.83 

คาใชจายในการขายและบริหาร 88.50 81.81 70.50 

กําไรจากการดําเนินงาน EBIT 60.90 46.45 67.33 

รายไดอืน 4.14 1.58 6.54 

ตนทุนทางการเงิน 1.28 3.83 0.27 

คาใชจายภาษีเงินได 13.50 10.08 17.30 

กําไรสุทธิ 50.26 34.12 56.30 

งบแสดงฐานะการเงินรวม    

สินทรัพยหมุนเวียน 318.24 174.35 255.64 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 542.13 218.04 132.16 

สินทรัพยรวม 860.37 392.39 387.80 

หนีสินหมุนเวียน 160.35 71.87 112.55 

หนีสินไมหมุนเวียน 12.86 66.49 11.26 

สวนของผูถือหุน 687.16 254.03 263.99 

หนีสินและสวนของผูถือหุนรวม 860.37 392.39 387.80 

อัตราสวนทางการเงิน    

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.98 2.43 2.27 

อัตราสวนหนีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.25 0.54 0.47 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 7.31% 13.43% 21.32% 

อัตรากําไรขันตน (%) 28.46% 29.63% 29.44% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.57% 7.88% 12.02% 

อัตราการจายเงินปันผล (%) 0.00% 472.21% 26.64% 

 



16

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีวี ธันเดอรฯ”) จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2535 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนเทากับ 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
บริษัทถูกกอตั้งขึ้นโดยนายสมพงษ วรรณภิญโญ ผูมีประสบการณอยูในสายธุรกิจบันเทิงมาอยางยาวนาน ซึ่งในอดีตนายสมพงษฯ 
เปนหนึ่งในผูบริหารบริษัท เจ เอส แอล จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด) ที่ประกอบกิจการ 
ผลิตทางโทรทัศน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ รวมถึงเปนหนึ่งในผูบริหารบริษัท คีตา เรคคอรดส จำกัด ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
บริษัท คีตาเอ็นเทอรเทนเมนท หนึ่งในสี่คายเพลงใหญของประเทศไทยในขณะนั้น และยังเปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งบริษัท เวิรคพอยท 
เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนเปนบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

 บริษัทมีวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจเพ่ือผลิตและใหบริการผลิตรายการโทรทัศน รับจัดงานอีเวนท และผลิตและจำหนาย 
หนังสือ พ็อคเก็ตบุค ขายสื่อโฆษณา โดยบริษัทมีวิสัยทัศนที่จะเปนผูคอนเทนททางสื่อโทรทัศนและสื่อที่เกี่ยวของของในระดับ 
แนวหนาของเมืองไทยดวยมาตรฐานระดับสากล ในดานของพันธกิจ รวมถึงมีความตั้งใจที่จะผลิตรายการโทรทัศน (Contents) 
ใหไดรับความนิยมภายใตมาตรฐานระดับสากล โดยมุงหวังที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนแกสังคมและ สิ่งแวดลอม ตาม 
คำขวัญของบริษัท คือ “กรีน เอ็นเตอรเทนเมนต (Green Entertainment) สังคมดี อารมณดี”

ว�สัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย
โดยบริษัทดำเนินการภายใต วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ดังนี้

ว�สัยทัศน (Vision) :  เปนองคการผูผลิตคอนเทนทชั้นนำ โดยผลิตรายการที่มีมาตรฐาน  
   เปนที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
 ผลิตคอนเทนท  : ผลิตคอนเทนทที่ไดรับความนิยมและมีมาตรฐานระดับสากล
 สังคม และ สิ�งแวดลอม  :  สรางสรรคโครงการอันเปนประโยชนตอสังคม และสิ�งแวดลอม
 ธรรมาภิบาล  :  ใชหลักธรรมาภิบาลในการบร�หาร
 พันธมิตรทางธุรกิจ  :  สรัางแนวรวม และ พันธมิตรทางธุรกิจ อยางยั่งยืน
 มืออาชีพ  :  พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสรัางสรรคผลงานระดับมืออาชีพ
 ระบบการบร�หาร  :  มีระบบการบร�หารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
 นวัตกรรม  :  นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทยอย
 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและใหบริการผลิตรายการโทรทัศน รับจัดงานอีเวนท และจำหนาย 
หนังสือท่ีสืบเน่ืองจากการทำรายการโทรทัศน โดยบริษัทมุงหวังท่ีจะสรางสรรคความสนุกและความสุขท่ีสอดแทรกสาระ ความรู และ 
คติเตือนใจ ใหกับผูชมรายการ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมากวา 23 ป บริษัทไดผลิตรายการหลากหลายประเภทเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของผูชม อาทิ ละครดรามา (Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว (Game Show) วาไรต้ีโชว (Variety Show) 
ทอลคโชว (Talk Show) และสารคดี (Documentary) เปนตน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทไดรับรางวัลตางๆ มากมายท่ี 
ถือเปนเคร่ืองยืนยันคุณภาพการผลิตรายการของบริษัทไดเปนอยางดี อาทิ รางวัลเมขลา รางวัลมณีเมขลา และรางวัลโทรทัศนทองคำ 
เปนตน นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทแลว บริษัทยังไดลงทุนผานทางบริษัทยอยตางๆ
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ภาพแสดงโครงสรางของกลุมบร�ษัท

โดยรายละเอียดของบร�ษัทยอยในเคร�อ ที่บร�ษัทรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.99 มีดังนี้

 - บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด (CMED) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 มีสำนักงานตั้งอยูเลขที่ 1213/309 ซอย 
ลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดำเนินธุรกิจผลิตและรับจางผลิต 
รายการโทรทัศน โดยเนนผลิตรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากตางประเทศ (International Format) ซึ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) 
เขาถือหุนจำนวน 99,995 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจำนวนหุนจดทะเบียนรวม 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุน 
จดทะเบียนและชำระแลว 10,000,000 บาท
 - บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด (EM) กอตั้นขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 มีสำนักงานตั้งอยูเลขที่ 1213/309 
ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดำเนินธุรกิจ บริหารศิลปน 
ซึ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) เขาถือหุนจำนวน 99,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจำนวนหุนจดทะเบียนรวม 100,000 
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนและชำระแลว 10,000,000 บาท

99.99 % 99.99 % 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

สามารถแบ่งได้เป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจโฆษณา ซ่ึง
เกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ 2) ธุรกิจให้บริการ ซ่ึงเกิด
จากการรับจ้างผลิตรายการ การจัดกิจกรรม 3) ธุรกิจบริหาร
ศิลปิน และ 4) ผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสื่อ
โฆษณา ท้ังนี้ รายละเอียดของแต่ละธุรกิจสามารถสรุปได้
ดังน้ี 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

บริษัทและ CMED ดําเนินธุรกิจโฆษณา ซ่ึงเกิด
จากการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยการเช่าช่วงเวลาจากทาง
สถานีหรือช่องโทรทัศน์ต่างๆ เพ่ือออกอากาศรายการที่ผลิต  
ซ่ึงรายการท่ีบริษัทผลิตจะเป็นรายการท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของ
บริษัทเอง ในขณะท่ีรายการท่ี CMED ผลิต จะเป็นรายการท่ี 
CMED ซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ซ่ึงรูปแบบการผลิตจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นได้รับการอนุมัติจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยช่วงเวลาท่ีบริษัท และ CMED ซ้ือจาก
สถานีเพ่ือออกอากาศ จะมีเวลาช่วงหนึ่งท่ีถูกนํามาสร้าง
รายได้ โดยการขายเวลาออกอากาศให้กับลูกค้าท่ีต้องการ
โฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการ  โดยรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่สถานีจะมีความแตกต่างไปตามเงื่อนไขท่ี
สถานีกําหนด อาทิ จ่ายค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ จ่าย
ค่ าตอบแทน โดย ให้ ส่ วนแบ่ งราย ได้ จ ากค่ า โฆษณ า 
(Revenue Sharing) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลา
ในการขายโฆษณาให้สถานีนําไปขายเอง (Time Sharing) 
เป็นต้น  ซ่ึงบริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเม่ือรายการท่ีบริษัทผลิตได้
ออกอากาศทางสถานีเท่านั้น ซ่ึงลูกค้าจะทําการตรวจสอบ

การออกอากาศของรายการท่ีซ้ือเวลาลงโฆษณา ร่วมกับ
เอกสารข้อมูลท่ีบริษัทจัดส่งให้เป็นหลักฐานการออกอากาศ 
อาทิ เทปหรือซีดีบันทึกรายการ เป็นต้น ท้ังนี้ ในปี 2558 
บริษัทและ CMED มีรายการท่ีผลิตและออกอากาศจํานวน 
7 รายการ โดยแบ่งรายการเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1 ) เก ม โช ว์  (Game Show) ได้ แ ก่  รายก าร
โทรทัศน์ซ่ึงมีรูปแบบท่ีนําแขกรับเชิญ ซ่ึงอาจเป็นนักแสดง
หรือผู้ชมจากทางบ้าน มาร่วมเล่นเกมเปิดป้าย หรือทาย
ปัญหาในทุกรูปแบบ อาทิ ปัญหาในเชิงวิชาการ ปัญหาเชาว์ 
รวมถึงการเสี่ยงโชค เพ่ือรับรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ  

2) คอนเทสโชว์ (Contest Show) ได้แก่ รายการ
โทรทัศน์ท่ีมีรูปแบบเป็นการแข่งขันประกวดความสามารถ
ของผู้ชมทางบ้านท่ีเข้ามาร่วมแสดงความสามารถ ตาม
ลักษณะการแข่งขันท่ีกําหนด เพ่ือรับรางวัลและเงินรางวัล
ต่างๆ 

3) เดตติ้งเกม (Dating Game) ได้แก่ รายการท่ีมี
ลักษณะเป็นรายการผู้ร่วมรายการท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมี
สิทธ์ิตัดสินใจท่ีจะออกเดตซ่ึงกันและกัน 

4) วาไรต้ีโชว์ (Variety Show) หรือวาไรตี้ทอล์ค
โชว์ (Variety Talk Show) ได้แก่ รายการท่ีมีลักษณะพิธีกร
หลักจะนั่งสนทนากับแขกรับเชิญในประเด็นท่ีแตกต่างและ
หลากหลาย 

5) ละครซิทคอม (Sitcom) ได้แก่ รายการท่ีมี
ลักษณะ เป็นละครตลกเบาสมองท่ีตัวละครในเรื่องจะได้พบ
เจอกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดฝันแตกต่างกันไปในแต่ละตอน 

ล้านบาท 

สรปุรายได้ตามประเภทธรุกิจ 2558 2557 2556 

รายได้ค่าโฆษณา 334.22 63.17%        321.93 74.11%        375.51  79.10% 

รายได้จากการให้บริการ 189.96 35.90%        107.65 24.78%         87.86  18.51% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน 0.64 0.13%            3.14 0.72%           4.59  0.97% 

รายได้จากการขายหนังสือ 0.13 0.02%            0.12 0.03%           0.25  0.05% 

รวมรายได้ 524.95 99.22%      432.84 99.64%      468.21 98.62% 

รายได้อ่ืน 4.14 0.78%            1.58 0.36%           6.54  1.38% 

รายได้รวม 529.09 100%      434.42 100.00%      474.75  100.00% 
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กลยุทธ์การดําเนินการและการตลาด   

ธุรกิจผลิตรายการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าโฆษณา 
• ศึกษาสภาพตลาดและความต้องการของผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ในเมืองไทย  ทีมตลาดของบริษัทจะทําหน้าท่ี
สอบถามไป ยังสถานี โทรทัศน์  และลูกค้ า ท่ี ต้ อ งการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า ถึงแนวโน้มความนิยมในการรับชม
รูปแบบรายการโทรทัศน์อย่างสมํ่าเสมอ ท้ั งนี้  เพ่ือให้
สามารถปรับเปลี่ยนรายการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ซ่ึงช่วย
เพ่ิมสีสันการรับชมรายการให้กับผู้ชม อีกท้ังยังเป็นการ
หลีกเลี่ยงความจําเจของเนื้อหาท่ีนําเสนอให้มีความน่าสนใจ
และน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา และด้วยทีมครีเอทีฟท่ีมี
คุณภาพและมีประสบการณ์ในธุรกิจสายบันเทิงมาอย่าง
ยาวนานในการกํากับดูแลคิดค้นผลิตรายการใหม่ๆ เพ่ือตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเหนือสิ่งอ่ืนใดบริษัท
พยายามสอดแทรกแนวความคิดเพ่ือพัฒนาสังคมเข้าไปใน
ผลงานท่ีผลิต โดยมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมท่ีดี
งาม สอดคล้องกับสโลแกนของบริษัทคือ “กรีน เอ็นเตอร์
เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สังคมดี อารมณ์ดี”

นอกจากการศึกษาแนวโน้มของตลาด อีกปัจจัยท่ี
ละเลยไม่ได้ คือ กลุ่มผู้บริโภค (ผู้ชมรายการโทรทัศน์) ท่ีเป็น
ส่วนสําคัญในการชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
เนื่องจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ความสําเร็จวัดจากค่า
ความนิยมของรายการ ซ่ึงจะวัดจากเรตต้ิง (Rating) ท่ีวัด
โดยบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 
เม่ือไรก็ตามท่ีรายการเป็นท่ีนิยม และมีฐานผู้ชมเป็นจํานวน
มาก นั้นหมายความถึง อัตราค่าโฆษณาของรายการน้ันจะมี
โอกาสปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย ดังนั้น การท่ีรายการมีผู้ชม
จํานวนมาก ย่อมส่งผลให้ช่วงเวลาโฆษณาของรายการน้ันๆ 
เป็นท่ีต้องการของบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และ
ผู้ประกอบการซ่ึงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (Direct Customer)  ท้ังนี้ 
บริษัทมีหน้าท่ีคิดค้นรายการท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ
นําเสนอต่อผู้ชมรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งหวังท่ีรายการจะ
เป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้ชมจํานวนมาก 

• คุณภาพของการดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจประเภทใด คุณภาพของงานท่ีนําเสนอออกสู่

สายตาของลูกค้านั้นเป็นสิ่งสําคัญโดยบริษัท ทีวี ธันเดอร์ 
จํากัด (มหาชน ) ตระหนักในเร่ืองนี้ เป็นอย่างดี และให้
ความสําคัญกับคุณภาพเป็นลําดับแรกๆ ของการเนินงานใน
ทุกภาคส่วน เพราะเหตุว่าธุรกิจสายบันเทิงถือเป็นงานศิลปะ
ท่ีต้องใส่ใจในรายละเอียด และองค์ประกอบต่างๆ ต้องอาศัย
ผู้ ท่ี มีความชํานาญและประสบการณ์ ในการวางแผน
กระบวนการผลิต การติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพ
ของการดําเนินงานอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินท่ีมี
หน้าท่ีในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการ อาทิ ในส่วนของ
รายการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิต งบประมาณจะถูกประเมินและ
ตั้ ง ข้ึนตามความเหมาะสม  โดยทีมงานมีหน้าท่ี ในการ
บริหารงานให้อยู่ในกรอบของงบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ ฝ่ายดูแล
การผลิตมีหน้าท่ีในการดูแลการผลิต องค์ประกอบฉาก 
กล้อง  แสงไฟ สถานท่ีถ่ายทํา เพ่ือให้ได้มาตรฐานและ
สามารถตอบโจทย์งานนั้นๆ ได้ นอกจากน้ี หลังจากท่ีการ
ถ่ายทําเสร็จสิ้นลง ก็ต้องมีทีมตัดต่อท่ีมีความรู้ความชํานาญ
และประสบการณ์เข้ามาดูแลตัดต่อเทปรายการ ผ่านการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดําเนินงาน เนื่องจากทุกเทป
รายการท่ีออกสู่สายตาประชาชนสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความใส่ใจ และความมุ่งม่ันต้ังใจในการทํางานของบริษัทได้
เป็นอย่างดี 
• การนําเสนองานต่อสถานีและการขายโฆษณาของ
บริษัท  รายได้ค่าโฆษณา ซ่ึงเกิดจากการผลิตรายการ
โทรทัศน์ของบริษัทท่ีต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถานี
ต่างๆ เพ่ือขอซ้ือเวลาในการออกอากาศ  สามารถแบ่ง
รูปแบบการได้มาของรายการเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การ
ออกแบบรูปแบบรายการท้ังหมดสําหรับนําเสนอต่อทาง
สถานีเพ่ือซ้ือเวลา และ 2) สถานีเป็นฝ่ายแจ้งประเภท
รายการที่ต้องการและช่วงเวลาให้กับบริษัท ซ่ึงเงื่อนไขของ
สัญญากับแต่ละสถานีจะแตกต่างกันไป อาทิ บริษัทจ่าย
เฉพาะค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ หรือจ่ายค่าตอบแทนโดย
ให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (Revenue Sharing) หรือ
จ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลาในการขายโฆษณาให้สถานี
นําไปขายเอง (Time Sharing) เป็นต้น ซ่ึงบริษัทจะมีรายได้
ก็ต่อเม่ือรายการท่ีบริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านั้น
เม่ือได้เวลาจากทางสถานีแล้ว ในส่วนการขายโฆษณา
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บริษัทมีทีมขายท่ีมีศักยภาพในการนําเสนอผลงานของบริษัท 
และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาอย่างยาวนาน ท้ังกลุ่ม
ลูกค้าประเภทตัวแทนโฆษณาและกลุ่มลูกค้าประเภทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายย่ิงข้ึน ซ่ึงบริษัทมี
รูปแบบการขายเวลาสําหรับการโฆษณาที่หลากหลาย และ
ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาท่ีต้องการให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการโฆษณาได้ อาทิ ซ้ือเวลา
โฆษณาเฉพาะช่วงเวลาของรายการใดรายการห น่ึ ง 
ผ่านสป๊อตโฆษณา หรือซ้ือเวลาแบบแพ็คเกจท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ์สินค้าได้หลายรูปแบบ ในหลายรายการ
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมอย่างกว้างขวาง โดยลูกค้า
จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมสปอตโฆษณาสําหรับใช้ในการ
ออกอากาศมาให้บริษัท ซ่ึงมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจนตามท่ีตก
ลงกัน  
• การกําหนดราคาและส่งเสริมการขาย การกําหนด
ราคาขายเวลาโฆษณาในแต่ละรายการ บริษัทจะพิจารณา
ราคาอย่างเป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจากต้นทุนการผลิต
รายการ ช่วงเวลาออกอากาศ และความเป็นท่ีนิยมของ
รายการ ซ่ึงการกําหนดราคาดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับการเจรจา
ระหว่างลูกค้ากับบริษัทท่ีอ้างอิงตามราคาตลาดที่สามารถ
แข่งขันได้เป็นหลัก และกําหนดนโยบายการให้ส่วนลดเงิน
สด กรณีลูกค้าชําระเงินเร็วกว่ากําหนดเรียกเก็บ  และ
ส่วนลดคืน (Rebate) ให้กับลูกค้า ซ่ึงพิจารณาจากยอดซ้ือ
โฆษณาโดยได้กําหนดอัตราท่ีแน่นอนในการตกลงกับลูกค้า
ในด้านการส่งเสริมการขาย บริษัทมีการจําหน่ายโฆษณา
แบบแพ็กเกจซ่ึงจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
เพราะทําให้ลูกค้าท่ีมีงบประมาณจํากัดสามารถลงโฆษณาได้
หลากหลายรูปแบบในหลายรายการซ่ึงจะเพ่ิมความยืดหยุ่น
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโฆษณาได้มากย่ิงข้ึน

กลยุทธ์การดําเนินงาน และการตลาดธุรกิจให้บริการ 
ในส่วนการให้บริการ ทีมตลาดและฝ่ายผลิตมีหน้า

มีในการนําเสนอศักยภาพของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้า ท่ี
ต้องการใช้บริการของบริษัทโดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
และการตลาด ดังน้ี 
• ศึกษาความต้องการของลูกค้า การรับจ้างให้บริการ
ของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การรับจ้างผลิต

รายการโทรทัศน์ (รับจ้างออกแบบและผลิต และรับจ้างผลิต
ภายใต้คอนเซ็ปลูกค้า) และรับจัดงานอีเวนท์ (Event) หรือ
กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่างๆ  ซ่ึงบริษัทจะ
ศึกษากลุ่มเป้าหมาย และความพอใจของผู้ว่าจ้างแต่ละ
ประเภท เพ่ือตอบโจทย์การบริการ โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ย่อยตามการดําเนินงาน ดังน้ี 

- การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซ่ึงบริษัทได้รับ
การว่าจ้างให้ออกแบบและผลิตรายการ ซ่ึงการรับจ้างงานใน
ลักษณะนี้ บริษัทต้องทําการศึกษารูปแบบรายการท่ีผู้ว่าจ้าง
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทรายการ ซ่ึงรวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตรายการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด ควบคู่ไปกับการ
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการถ่ายทําเพ่ือให้สอดคล้องกับคอน
เซ็ปท่ีออกแบบไว้ 

- การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซ่ึงผู้ว่าจ้างเป็น
ฝ่ายกําหนดคอนเซ็ปรายการมาให้ โดยการรับจ้างงานใน
ลักษณะนี้  บริษัทมีหน้าท่ีผลิตรายการให้สอดคล้องกับคอน
เซ็ปรายการท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดมาให้เป็นหลัก โดยในระหว่าง
การผลิต บริษัทจะต้องมีการหารือกับผู้ว่าจ้างเก่ียวกับ
ภาพรวมรายการ ฉาก ระบบแสง และระบบเสียง รวมไปถึง
การจัดหานักแสดงและพิธีกรเพ่ือให้รายการที่ได้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

- การรับจ้างจัดงานอีเวนท์ และบริหารสื่อโฆษณา
ในส่วนนี้บริษัท ต้องศึกษาข้อมูลของผู้ว่าจ้างว่ามีความ
ประสงค์จะทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ก่อนท่ีบริษัทจะดําเนินการเข้าเสนอผลงานกับผู้ว่าจ้างเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืนได้ โดยในส่วนนี้ บริษัทมี
หน้าท่ีบริหารจัดการงานต้ังแต่งานด้านประชาสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อโฆษณา ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และจัด
งาน  
• คุณภาพของการดําเนินงาน การรับจ้างผลิตรายการ
ความพอใจของผู้ว่าจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณภาพการผลิตของบริษัท ซ่ึงการตรวจสอบคุณภาพงาน
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะมีส่วนรวมในการตรวจสอบ
ควบคู่ ไปกับการแจ้งความคืบหน้าในการผลิตรายการให้แก่
ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวช่วยให้
ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเวลาและต้นทุนได้เป็นอย่างดี
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ทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจและใช้บริการของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง และด้วยคุณภาพการดําเนินงานและผลงานของ
บริษัทท่ีเป็นท่ียอมรับยาวนานกว่า 23 ปี ผ่านรายการกว่า 
200 รายการโทรทัศน์ ท่ีออกสู่สายตาประชาชน รวมถึง
รายการท่ีบริษัทผลิตได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่ง
ตอกยํ้าถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการ
ดําเนินงานสายธุรกิจบันเทิงได้เป็นอย่างดี จึงสามารถกล่าว
ได้ว่าความสามารถของบุคลากรและระบบบริหารการจัดการ
ของบริษัท เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีทําให้บริษัทประสบ
ความสําเร็จอยู่ได้ในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์จวบจน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ จุดยืนของทีมผู้บริหารท่ีจะผลิตรายการ
โทรทัศน์ (คอนเทนท์) ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล โดยไม่ลืมท่ี
จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนให้กับสังคมไปพร้อมๆ กัน ทํา
ให้ทุกฝ่ายในบริษัท มุ่งม่ันเป็นหนึ่งเดียวในการนําเสนอ
ผลงานท่ีมีคุณภาพออกสู่สาธารณะ  
• การกําหนดราคา บริษัทกําหนดราคาสําหรับการ
ให้บริการรับจ้างผลิต โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิต
บวกเพ่ิมกํ าไรส่ วนหนึ่ ง ท้ั งนี้  ส่วนใหญ่ ลูกค้ าจะแจ้ ง
งบประมาณรายการให้กับบริษัททราบ บริษัทมีหน้าท่ีในการ
พิจารณาวางรูปแบบรายการกลับไปนําเสนอ ซ่ึงงบประมาณ
อาจมีการปรับเพิ่มลดให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณามูลค่างบประมาณ
ดังกล่าวเพ่ือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิตก่อนการรับงานทุกครั้ง ท้ังนี้ การกําหนด
ราคาดังกล่าวฝ่ายบริหารจะอ้างอิงตามราคาตลาดท่ีสามารถ
แข่งขันได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
• รายได้ค่าโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณา เกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ซ่ึง
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1) กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Direct Customer) 

ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยตรง ได้แก่ บริษัทเอกชนท่ัวไป หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ี
มีความสนใจท่ีจะประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทสินค้าผ่านสื่อ
โทรทัศน์ โดยการติดต่อประสานงานจะเป็นในรูปแบบของ

การประสานงานโดยตรงกับบริษัทเพ่ือขอซ้ือช่วงเวลา
โฆษณาในรายการต่างๆ ของบริษัท ท้ังนี้ ณ สิ้นปี 2558 
บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณ ฑ์โดยตรง (Direct Customer) คิดเป็นร้อยละ 
40.64 ของรายได้ค่าโฆษณา  

2) กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)
กลุ่ มบริษั ท ตัวแทนโฆษณ า  (Agency) ได้ แก่

บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาโดยได้รับการจ้างจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ให้ดูแลจัดการ และหาช่องทาง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือโปรโมทสินค้าและบริการ 
โดยกลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา จะทําหน้าท่ีในการช่วย
วางแผน ประสานงาน และหาช่วงเวลาโฆษณาท่ีเหมาะสม
ให้กับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณาจะ
ซ้ือเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “package” เพ่ือโปร
โมตสินค้ า  รูป แบบ  package คื อ  เลื อก โฆษณ าและ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการ 
โดยอาศัยช่วงเวลาท่ีหลากหลายในการจัดทําแผนการ
โฆษณาของตนเอง ซ่ึงการซ้ือโฆษณาจะอยู่ในรูปของสัญญา
ล่วงหน้า ตั้งแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 1 ปี โดย
ท้ังหมดนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของตัวแทนโฆษณา และ
งบประมาณของตัวแทนโฆษณา ท้ังน้ี ณ สิ้นปี 2558 บริษัท
มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าตัวแทนโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 
59.36 ของรายได้ค่าโฆษณา 

ท้ังนี้การเก็บเงินจากลูกค้า จะเรียกชําระเงินได้ก็
ต่อเม่ือบริษัทได้ทําการออกอากาศโฆษณาของลูกค้าท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทจะทําการส่งเอกสารย่ืนยันการ
ออกอากาศ พร้อมซีดีบันทึกเทปรายการในกรณีท่ีเป็นการ
วางป้ายสินค้าในรายการให้แก่ลูกค้าพร้อมเอกสารการเรียก
เก็บเงิน 
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ตารางสรุปสัดส่วนรายได้ค่าโฆษณาแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2556 ถงึปี 2558 
กลุ่มลูกค้า 2558 2557 2556 

กลุ่มลกูค้าผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์
และบริการ (Direct Customer) 

40.64% 31.74% 28.55%

กลุ่มลกูค้าบริษทัตัวแทน 
โฆษณา (Agency) 

59.36% 68.26% 71.45%

รวมรายได้ค่าโฆษณา 100.00% 100.00% 100.00% 
ท่ีมา : ข้อมูลจากบริษัท 

• รายได้จากการบริการ
กลุ่มลูกค้าในส่วนจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ คือ ผู้ท่ีสนใจ

ผลิตรายการโทรทัศน์ ซ่ึงรวมถึงเจ้าของสถานี เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถผลิตรายการได้เนื่องจากข้อจํากัด
ภายใน ซ่ึงการรับจ้างผลิตรายการอาจเป็นการรับจ้างใน
รูปแบบของการจ้างรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การจ้าง
ผลิตสปอตโฆษณาของนํ้าพริกแม่ประนอม การจ้างผลิต
ละครหน่ึงเรื่อง การจ้างผลิตรายการเป็นรายซีซ่ัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในส่วนของการจ้างจัดงานอีเว้นท์ หรือกิจกรรม 

กลุ่มลูกค้า ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทเอกชน ราชการ 
และสถานีโทรทัศน์ อาทิ งานบริหารสื่อ OTOP จังหวัด
พะเยา เป็นต้น ซ่ึงงานในส่วนนี้เป็นงานท่ีลูกค้าสามารถ
ดําเนินการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับ
งานแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือ 1) งานท่ีเป็นส่วนของ
ราชการ จะใช้วิธีการประมูลงานแข่งขันกับผู้รับจ้างรายอ่ืน 
และ 2) งานส่วนบริษัทเอกชน จะเป็นการเข้านําเสนอ
ผลงานโดยตรงกับทางบริษัท หากผลงานเป็นท่ียอมรับ ทาง
บริษัทก็จะได้รับหน้าท่ีดูแลงานนั้นๆ   

 ตารางสรุปสัดส่วนรายได้จากการบริการ แยกตามประเภทบริการในปี 2556 ถึงปี 2558 ล้านบาท 

2558 2557 2556 
รบัจ้างออกแบบและผลิต      32.25  16.98%        78.95  73.34%        29.60  33.69% 

รบัจ้างผลิตอย่างเดียว       144.82  76.24%   -    0.00%       51.91  59.08% 

 รบัจ้างจดั Event / บริการอ่ืน         12.89  6.78%        28.70  26.66%           6.35  7.23% 

 รวมรายได้จากการให้บริการ        189.96 100.00%      107.65  100.00%      87.86  100.00% 

ท่ีมา : ข้อมูลจากบริษัท 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
• ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
ภาพรวมการใช้จ่ายของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2558 
ท่ีผ่านมา ปรับตัวสูงข้ึนประมาณร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 
2557 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ท่ีราว 1.32 แสนล้านบาท ซ่ึง
การเติบโตเพียงร้อยละ 3 เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจท่ียังไม่
ฟ้ืนตัวเต็มท่ี อย่างไรก็ดีหากวิเคราะห์แยกประเภทสื่อ กลับ
พบว่ากลุ่มดิจิตอลทีวี และกลุ่มอินเตอร์เนตมีอัตราการ
เติบโตสูงท่ีสุด โดยดิจิตอลทีวีมีรายได้ในปี 2557 อยู่ท่ี 
8,580 ล้านบาท เม่ือสิ้นสุดปี 2558 ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
14,652 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตท่ีร้อยละ 71 

ท้ังนี้รายได้ดังกล่าวเป็นการโอนย้ายงบประมาณการโฆษณา
จากกลุ่มทีวีอนาล็อคเดิม และกลุ่มทีวีดาวเทียม ซ่ึงหลายๆ 
สถานี โท รทัศน์ ได้ มี การย้ายฐานการออกอากาศมา
ออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล ส่วนสื่ออินเตอร์เนต ในปี 
2557 มีรายได้รวมท่ี 6,115 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 9,869 
ล้านบาท ในปี 2558 หรือเติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 61 

ข้อมูลจากตารางส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการใช้
จ่ายโฆษณา แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของการโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ ยังคงเป็นท่ีนิยมอันดับ 1 ท่ีอัตราร้อยละ 60 ของ
รายได้โฆษณาโดยรวม 
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ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการใช้จา่ยโฆษณาในปี 2557 ถงึปี 2558 

ประเภทส่ือ 
2558 2557 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
Old Channels (3,5,7,9) 57,526 42% 63,776 48% (6,250) -10%

New Channels (DTT) 14,652 11% 8,580 6% 6,072 71% 

Cable/Satelite 5,987 4% 7,177 5% (1,190) -17%

True Vision 3,929 3% 3,180 2% 749 24% 

Total TV 82,094 60% 82,713 62% (619) -1%

Radio 6,417 5% 5,985 5% 432 7% 

Newspaper 17,489 13% 18,373 14% (884) -5%

Magazines 4,505 3% 5,214 3% (709) -14%

Cinema 5,134 4% 4,349 3% 785 18% 

Outdoor 4,265 3% 3,974 3% 291 7% 

Transit 4,478 3% 3,813 1% 665 17% 

In Store 2,000 1% 1,964 5% 36 2% 

Internet 9,869 7% 6,115 5% 3,754 61% 

Total  136,251 100% 132,500 100% 3,751 3% 

ท่ีมา : *สมาคมมีเดียเอเจนซ่ี 

• สถานีโทรทัศน์
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการสถานีโทรทัศน์ท่ี

ให้บริการแก่ผู้ชมท่ัวประเทศโดยไม่คิดมูลค่า หรือฟรีทีวี 
(Free TV) ท้ังสิ้น 30 สถานี ได้แก่ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, 
ช่อง 9, ช่อง NBT และ ThaiPBS บวกกับทีวีดิจิตอลอีก 24 
ช่อง ช่องใหม่ ได้แก่ 

โดย ณ  ธันวาคม  2558 จากข้อมูลของ AGB 
Nielsen Media Research ระบุว่าช่อง 7 และช่อง 3 มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดด้านรายได้และด้านจํานวนผู้ชมสูง
กว่าช่องอ่ืนๆ ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่าสถานีอ่ืนๆ ก็มิได้หยุดนิ่ง 
และมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือช่วงชิง Eye Ball คนดูให้ได้มากท่ีสุด โดยท่ีผ่านมา 

สถานี โทรทัศน์แต่ละแห่งมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนําเสนอและมีการเพิ่มรายการใหม่ๆ 
เข้าไปเสนอเพื่อเพ่ิมกระแสความนิยมของผู้ชม
โทรทัศน์ ดังนั้น การมีช่องทีวีดิจิตอลท่ีเพ่ิมข้ึนมา 
จะทําให้การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์คาดว่าจะ
มีการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะด้านคุณภาพ 
เนื่องจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องปรับปรุง
รายการอยู่เสมอ 
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• ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 ในด้านของธุรกิจผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ การ
เกิดข้ึนของทีวีดิจิตอล ส่งผลให้เกิดช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี
เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดการพึ่งพิงต่อสถานี 
อย่างไรก็ตาม เม่ือตลาดโตข้ึนการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ๆ 
มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปด้วย แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด ในตลาดผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ ประสบการณ์ คุณภาพ และความสัมพันธ์
ในด้านการดําเนินธุรกิจเป็นปัจจัยแรกๆ ท่ีทางสถานีจะใช้
พิจารณาในการร่วมงาน หรือให้โอกาสในการทํางานร่วมกัน 
ซ่ึงท้ังหมดนี้ยังคงอ้างอิงอยู่บนหลักของการดําเนินธุรกิจ
แบบเดิมคือ การท่ีบริษัทจะต้องมีทีมครีเอทีฟท่ีแข็งแกร่ง 
สามารถนําเสนอผลงานท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีติดตามต่อทาง
สถานีและผู้ชมรายการได้อย่างมีคุณภาพ 
• การแข่งขัน 

การแข่งขันในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 
นอกจากบริษัท ยังประกอบไปด้วยผู้ผลิตท่ีเป็นท่ีรู้จักอีก
มากมาย อาทิ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน), บริษัท 

เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด,  บริษัท บรอดคาซท์ 
ไทย เทเลวิชั่น จํากัด, บริษัท โพลีพลัส พับลิชชิ่ง จํากัด ฯลฯ 
ซ่ึงแต่ละผู้ผลิตจะมีความชํานาญในรูปแบบรายการท่ี
แตกต่างกันออกไป อาทิ   “กันตนา” รายการท่ีเป็นท่ีรู้จัก
ได้แก่รายการเร่ืองจริงผ่านจอและละครต่างๆ  โดยเน้น
ออกอากาศในทางสถานีกองทัพบกช่อง 7  “บรอดคาซท์ 
ไทย เทเลวิชั่น” มีชื่อเสียงจากการผลิตละครโทรทัศน์ ท่ี
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในขณะท่ี “โพ
ลีพลัส” เน้นรูปแบบรายการวาไรตี้ ท่ีออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3,5,7 ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้จะดําเนินธุรกิจอยู่ในสายงานผลิตรายการโทรทัศน์ แต่
ผู้ผลิตแต่ละรายมีความชํานาญและลักษณะเฉพาะตัวท่ี
แตกต่างกันออกไป ตามแต่ทีมงานครีเอทีฟของแต่ละบริษัท 
ท่ีพยายามคิดค้นออกแบบรูปแบบรายการให้ มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ เพ่ือสร้างความแตกต่างโดยมุ่งหวัง
ดึงดูดฐานผู้ชมรายการนั้นๆ 

 

ธุรกิจบริหารศลิปิน 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 ธุรกิจบริหารศิลปิน เกิดข้ึนในนามบริษัทและ EM โดยบริษัทและ EM จะมีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้จากการรับงานของ
ศิลปินในสังกัด ซ่ึงบริษัทและ EM มีหน้าท่ีดูแล และจัดหางานให้กับศิลปิน ผ่านทีมงานที่มีความรู้ความชํานาญ โดยเน้นการดูแลเอา
ใจใส่เพ่ือให้เกิดความผูกพันและแรงจูงใจท่ีจะอยู่ทํางานภายใต้สังกัดของบริษัทและ EM ท้ังนี้ บริษัทมีทีมงานซ่ึงทําหน้าท่ีสรรหา
ศิลปิน โดยช่องทางการสรรหาศิลปิน มีอยู่ 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ 

• พันธมิตรโมเดลล่ิง : บริษัทได้มีการติดต่อเป็นพันธมิตรกับโมเดลลิ่ง โดยโมเดลล่ิงจะนําศิลปินในสังกัดมาแนะนําให้
ทางบริษัท  ถ้าทางบริษัทเห็นถึงศักยภาพก็จะตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของบริษัท ซ่ึงทุกคร้ังท่ีมีการจ้างงานจะมีการ
แบ่งส่วนแบ่งให้ทางโมเดลลิ่งทุกคร้ังตามอัตราส่วนท่ีได้ตกลงกันไว้  

• การหาศิลปินจากช่องทางอินเตอร์เน็ต : ทางทีมสรรหาจะทําการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยดูจากภาพลักษณ์
ภายนอกก่อนท่ีจะมีการติดต่อเข้ามาทําการทดสอบหน้ากล้อง และเซ็นสัญญาต่อไป 

• การออกภาคสนาม : ทีมสรรหาจะออกไปตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีการแข่งขัน หรือประกวดความสามารถต่างๆ  เพ่ือไป
ทาบทามผู้ประกวดท่ีมีลักษณะตรงตามความต้องการ และนํามาทดสอบ รวมถึงเซ็นสัญญาในลําดับต่อไป 

• ศิลปินจากรายการของบริษัท : สรรหาศิลปินจากรายการโทรทัศน์ของบริษัทท่ีมี โดยผู้ชนะในรายการของบริษัทจะ
เข้าเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัท 

สําหรับขั้นตอนในการพัฒนาศิลปิน บริษัทและ EM ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการแสดงความสามารถทั้ง
ด้านการแสดง และการขับร้อง โดยการพัฒนาศิลปินจะข้ึนอยู่กับลักษณะของสัญญาท่ีทําข้ึนระหว่างบริษัทกับศิลปิน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 



25 

1. สัญญานักแสดงฝึกหัด : มีอายุสัญญาประมาณ 1 ปี โดยศิลปินจะได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงในระดับพ้ืนฐาน โดย
ศิลปินฝึกหัดท่ีสามารถพัฒนาฝีมือจนมีศักยภาพพอท่ีจะเป็นจุดขายได้ อาจได้รับการเลื่อนข้ันจากศิลปินฝึกหัด เป็นศิลปินในสังกัด
บริษัทในอนาคต 

2. สัญญาศิลปินในสังกัด : ศิลปินท่ีลงนามสัญญากับบริษัทในประเภทน้ี ถือเป็นศิลปินท่ีมีความพร้อมท่ีจะรับงานได้
ในทันที โดยศิลปินจะได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงในระดับท่ีสูงข้ึนให้ ซ่ึงสัญญาศิลปินในสังกัดจะมีอายุ 3 - 5 ปี 

ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทและ EM มีศิลปินท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทจํานวน 16 คน และ EM จํานวน 3 คน โดยศิลปินทุกคน
ล้วนมีความสามารถหลากหลาย ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี  
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ปัจจัยเส่ียง 
ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจ 

1. ความเสี่ ยงจากการพ่ึ งพิ งการออกอากาศใน
สถานีโทรทัศน์บางสถานี และการไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง
การผลิตรายการกับสถานีดังกล่าว 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการท่ีผลิตและ
ออกอากาศ รวมถึงรายการท่ีรับจ้างผลิตรวมจํานวนท้ังสิ้น 
14 รายการ แบ่งเป็นรายการท่ีผลิตและออกอากาศจํานวน 
7 รายการ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
(ช่อง 3) จํานวน 5 รายการ และรายการท่ีรับจ้างผลิต 
จํานวน 7 รายการ ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 จํานวน 3 รายการ ซ่ึงรายการท่ีออกอากาศผ่าน
ทางช่อง 3 คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจํานวนรายการท่ีผลิต
และรับจ้างผลิตในปี 2558 ท้ังนี้ รายการท่ีบริษัทผลิตและ
ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีรูปแบบการ
จ่ายค่าตอบแทนเป็นการแบ่งเวลาโฆษณา (Time Sharing) 
และการแบ่ งราย ได้ ค่ า โฆษณ ากั บ สถานี  (Revenue 
Sharing) ซ่ึงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3) มีแนว
ปฏิบัติในการให้เช่าเวลาสถานี ท่ีแตกต่างจากสถานี อ่ืน 
กล่าวคือจะไม่มีการทําสัญญาหรือข้อตกลงในการให้เช่าเวลา
ออกอากาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ยกเว้นการว่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์  จาก
สาเหตุภายในของสถานี ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจ
ได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการออกอากาศรายการท่ี
บริษัทผลิตและรับจ้างผลิตในสถานีดังกล่าว และอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากการไม่มีเอกสารท่ีเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงภาระผูกพันท่ีมีกับทางสถานี จากการออกอากาศ
รายการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต ซ่ึงบริษัทอาจถูก
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้เช่าช่วงเวลา รวมถึงอาจ
ถูกยกเลิกการออกอากาศของรายการ หรือถูกเปลี่ยนแปลง
เวลาการออกอากาศไปในช่วงท่ี มีการรับชมท่ีน้อย ซ่ึง
ประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อยอดรายได้ค่าโฆษณา 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของบริษัทต่อกลุ่มลูกค้าผู้
ซ้ือโฆษณาในรายการ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ 

ด้วยลักษณะข้อตกลงการผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ
ผ่านสถานีดังกล่าว มีแนวปฏิบัติในลักษณะไม่มีสัญญาหรือ
ข้อตกลงมาโดยต่อเนื่อง และเป็นแนวปฏิบัติท่ีสถานีใช้กับ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทุกรายในอุตสาหกรรม ประกอบกับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อนท่ีบริษัทจะผลิตรายการแต่ละ
รายการ ทีมตลาดของบริษัทจะสํารวจความต้องการและ
ความนิยมในการรับชมรายการของผู้ชม ผ่านการหารือกับ
สถานีและลูกค้ากลุ่มผู้ ซ้ือโฆษณา ก่อนนํารูปแบบท่ีได้มา
หารือกับฝ่ายบริหารเพ่ือผลิตรายการ นอกจากน้ี ในระหว่าง
การผลิต ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซ่ึงมีประสบการณ์ใน
การทํางานมาอย่างยาวนาน จะเข้าควบคุมการผลิตเพ่ือให้
รายการท่ีได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ อยู่ในกระแสนิยม และ
เป็นท่ียอมรับของผู้ชมรายการ รวมถึงสถานี ท้ังนี้ บริษัท
ดําเนินธุรกิจมากว่า 23 ปี โดยผลิตรายการและออกอากาศ
ผ่านการเช่าเวลากับสถานีดังกล่าวมากว่า 10 รายการ โดย
ไม่เคยดําเนินการอันใดท่ีแตกต่างไปจากที่ได้ตกลงร่วมกัน จึง
ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการ
ป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกอากาศรายการ
และโฆษณาท่ีบริษัทขายได้ บริษัทจะกํากับดูแลผ่านการ
จัดส่งตารางแผนการออกอากาศโฆษณาในตอนนั้นๆ ของ
รายการให้กับทางสถานี เพ่ือเป็นการยืนยันแผนการออก 
Spot โฆษณาของลูกค้าบริษัท โดยจะระบุยอดรวมของเวลา
โฆษณาตามท่ีตกลงกัน ท้ังนี้ บริษัทยังไม่เคยถูกยกเลิกการ
ผลิตรายการหรือยกเลิกการออกอากาศจากสถานีดังกล่าว 

นอกจากนี้  ด้วยการให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับทางสถานีทุกสถานี ผ่านการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการเช่าช่วงเวลาท่ีได้ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด 
อาทิ คุณภาพและรูปแบบรายการท่ีจะนํามาออกอากาศ 
รวมถึงการชําระเงินค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนด และการ
สรรหาโฆษณาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา
ออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ซ่ึงบริษัทได้ยึดถือ
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมาโดยต่อเนื่อง และบริษัทไม่เคยถูก
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ยกเลิกการเช่าเวลาออกอากาศกับสถานีโทรทัศน์ใดๆ ดังนั้น 
บริษัทจึงเชื่อม่ันว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีเกิด
จากการพึ่งพิงการออกอากาศรายการท่ีบริษัทผลิตและ
รับจ้างผลิตผ่านสถานีไม่มากนัก 

2. ความ เสี่ ย งจากการเปลี่ ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมโฆษณา  

สื่อโฆษณาที่ มีอิทธิพล และส่งผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคสินค้าอุปโภคและบริโภคของผู้บริโภคท่ัวไปมากท่ีสุด 
คือ สื่อโทรทัศน์ โดยในปี 2558 AC NIELSEN ได้คาดการ
มูลค่าตลาดของโฆษณาทางโทรทัศน์มีมูลค่าสูงกว่า 82,094 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่า
อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงของ
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็น
สําคัญ โดยในงวดปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 334.22 ล้านบาท หรือคิด  
เป็นร้อยละ 63.17 ของรายได้รวมของบริษัท ซ่ึงมีสาเหตุมา
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและความไม่ม่ันคงทางการเมือง
ในช่วงท่ีผ่านมา ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผลการดําเนินงานของ
บริษัทจะผันแปรไปตามการตัดสินใจของผู้ซ้ือเวลาโฆษณา 
ซ่ึงจะกําหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผันแปรไปตามภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง กล่าวคือ หากทิศทางภาพรวมของ
เศรษฐกิจและการเมืองมีแนวโน้มดี จะส่งผลให้งบประมาณ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์มี
แนวโน้มท่ีจะขยายตัวตามไปด้วย ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าของเจ้าของสินค้าและบริการได้ 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และเพ่ือเป็นการ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงข้างต้น  บริษัทได้กําหนด
แผนการดําเนินงานรวมถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทซ่ึงมุ่งเน้น 1) 
สร้างการพัฒนาคุณภาพและความน่าสนใจของรายการเพื่อ
ตอบโจทย์การแข่งขัน 2) รักษาและเพ่ิมฐานผู้ชมรายการ
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในฐานรายได้ของบริษัท โดยการตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าทางตรงคือลูกค้าโฆษณาและ
ลูกค้าทางอ้อมคือกลุ่มผู้ชมรายการ 3) ขยายช่องทางการ
ดําเนินธุรกิจโดยเพ่ิมสัดส่วนการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิต

รายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของธุรกิจบริหาร
ศิลปินท่ีมีแผนจะพัฒนาต่อไปในอนาคต 4) การศึกษาเพื่อ
มองหาโอกาสในการผลิตคอนเท้นท์บันเทิงในส่ืออ่ืนๆ อาทิ 
สื่อออนไลน์ ท้ังนี้ บริษัทเชื่อว่าการคงไว้ซ่ึงการผสมผสาน
การดําเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายการบางรายการ 
ปี 2558 บริษัทมีรายได้หลักซ่ึงเกิดจากรายได้จากการ

โฆษณา เท่ากับ 334.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
63.17 ของยอดรายได้รวมท้ังหมด โดยมากกว่าร้อยละ 
80.20 ของรายได้ค่าโฆษณาในปี 2558 เกิดจากรายการ 3 
ร า ย ก า ร  ไ ด้ แ ก่  ร า ย ก า ร  Take me Out (Thailand) 
ร า ย ก า ร  Master Key แ ล ะ ร า ย ก า ร  Hidden Singer 
(Thailand) ท้ังนี้ หากรายการดังกล่าวได้รับความนิยมลดลง 
ทําให้ไม่สามารถขายเวลาโฆษณาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานทีท่ีออกอากาศ จน
ทําให้ไม่สามารถออกอากาศต่อได้ บริษัทอาจได้รับความ
เสี่ยงจากการพ่ึงพิงรายได้จากรายการดังกล่าว ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อทําให้รายได้ของบริษัทลดลง และส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และเพ่ือป้องกัน
และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทได้พยายามปรับปรุง
รูปแบบรายการให้มีคุณภาพน่าสนใจ เพ่ือรักษาฐานผู้ชม 
รวมถึงการสรรหารายการใหม่ๆ เพ่ือนําเสนอแก่ทางสถานี 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการหารายได้ให้แก่บริษัท 
อย่างไรก็ตาม ท้ัง 3 รายการดังกล่าว เป็นรายการท่ีมีฐาน
ผู้ชม และได้ดําเนินการผลิตและออกอากาศติดต่อกันเป็น
เว ล าน าน  อ า ทิ  ร าย ก า ร  Take Me Out (Thailand) 
ปัจจุบันออกอากาศซีซ่ันท่ี 8  รายการ Master Key เป็น
รายการที่อยู่คู่สถานีมายาวนานกว่า 20 ปี และรายการ 
Hidden Singer (Thailand) ซ่ึงเป็นรายการ International 
Format ท่ีได้รับการตอบรับจากผู้ชมและสื่อโฆษณาเป็น
อย่างดีเพ่ิมเติมข้ึนมาใหม่อีก 1 รายการ กอปรกับการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับสถานีมาโดยต่อเนื่อง รวมถึงการให้
ความสําคัญกับการพัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบรายการให้
สอดคล้องกับสภาวะนั้นๆ  ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับผู้ให้ลิขสิทธ์ิ ในกรณีรายการท่ีมีรูปแบบเป็น 
International Format  และฝ่ ายบริห ารกับ ที ม งาน ท่ี
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เกี่ยวข้องของบริษัท ในกรณีรายการของบริษัท จึงทําให้
บริษัทม่ันใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมากนัก  

4. ความเสี่ยงจากไม่ได้รับการต่อสัญญาลิขสิท ธ์ิ
รายการท่ีซ้ือมาจากต่างประเทศ 

บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด (CMED) ในฐานะบริษัท
ย่อย ซ่ึงบริษัทถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท  ซ่ึง CMED มีรายได้หลักจากรายได้ค่า
โฆษณาท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 
ประเภทซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศท้ังหมด โดยรายการท่ี 
CMED ซ้ือลิขสิทธิ์จะเป็นรายการท่ีได้รับความนิยมจาก
ต่างประเทศและเป็นรายการท่ีมีรูปแบบสอดคล้องและ
เหมาะกับการรับชมของผู้ชมในประเทศ ซ่ึงท่ีผ่านมา CMED 
ซ้ือลิขสิทธิ์รายการท่ีนํามาผลิตและออกอากาศจํานวน 3 
รายการ ได้แก่ รายการ Dance Your Fat Off ซ่ึงปัจจุบัน
ออกอากาศเป็นซีซ่ันท่ี 3 รายการ Take Me Out Thailand 
ซ่ึงปัจจุบันออกอากาศเป็นซีซ่ันท่ี 8 และรายการ Hidden 
Singer (Thailand) ซ่ึงในปี 2559 จะออกอากาศเป็นซีซ่ันท่ี 
2 มีกํ าหนดการออกอากาศในช่วงเดื อน  เมษายน  – 
กรกฎาคม โดยท้ังนี้ การผลิตรายการดังกล่าวจะต้องมี
รูปแบบการผลิตท่ีเป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธ์ิเป็นผู้กําหนด
เท่านั้น (International Format) อาทิ รูปแบบหรือลักษณะ
ของเวที แสง เสียง รวมถึงภาพประกอบต่างๆ  โดยหาก 
CMED ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ จะต้องได้รับการ
อนุ มัติจากเจ้าของลิขสิท ธ์ิรายการก่อนจึงจะสามารถ
ดําเนินการได้ ท้ังนี้ CMED มีรายได้จากค่าโฆษณาเป็นหลัก 
โดยในงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุด ณ  31 ธันวาคม 2558 
CMED มีรายได้ค่าโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 65.82 ของรายได้
โฆษณาภายใต้งบการเงินรวม ดังนั้น หาก CMED ไม่ได้รับ
การต่อสัญญาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพ่ือสร้างซี ซ่ันต่อไป 
หรือไม่สามารถจัดหารายการท่ีมีลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเพื่อ
มาผลิตตามนโยบายได้ จะมีผลทําให้ CMED สูญเสียโอกาส
ในการผลิตรายการที่เป็นท่ีนิยม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานของ CMED และอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในส่วนของการ
ได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ และการต่อสัญญาลิขสิทธ์ิ
เป็นอย่างดี โดยการได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ บริษัท

จําเป็นต้องเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายแรกท่ีดําเนินการ
ติดต่อขอซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เน่ืองจาก
รายการโทรทัศน์ท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ในแต่ละ
ประเทศจะมีเพียงผู้ผลิตรายเดียวท่ีสามารถถือครองลิขสิทธ์ิ
ในการดําเนินการผลิตได้ ในส่วนของความเสี่ยงจากการต่อ
สัญญา เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
ดังนั้น ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีบริษัทจะป้องกันและลดโอกาสในการ
ถูกยกเลิกสัญญาให้ใช้ลิขสิทธ์ิ คือ การดําเนินการผลิต
รายการภายใต้ข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีระบุในสัญญา
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้รายการท่ีผลิตออกมาตรงตามรูปแบบ
และข้อตกลงท่ีได้ทําไว้กับเจ้าของลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้รายการท่ี
ออกอากาศมีรูปแบบท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้รับการ
พิสูจน์ความนิยมจากประเทศต่างๆ มาแล้ว ซ่ึงทุกรายการที่ 
CMED ซ้ือลิขสิทธ์ิมาผลิต ได้รับความนิยมและสร้างกระแส
การติดตามจากผู้ชมด้วยดีอย่างต่อเนื่องในทุกซีซ่ัน ดังจะ
เห็นได้จากเรตต้ิงของรายการท่ีได้รับในระหว่างออกอากาศ
โดยเฉลี่ยประมาณ 6.9 ท่ีมา :กสทช ท้ังนี้ รายการบันเทิง
ส่วนใหญ่ท่ีออกอากาศในประเทศ จะมีเรตต้ิงเฉลี่ยสูงสุดท่ี 
7.0 : ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร)  ซ่ึงทําให้ CMED สามารถสร้าง
รายได้ค่าโฆษณาได้ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการ
ลดความเสี่ยงจากการไม่ต่ออายุสัญญาการให้ลิขสิทธ์ิผลิต
รายการที่มีในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของ CMED ยังกําหนดให้
ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์รายการ เฟ้นหารายการ
ท่ีมีคุณภาพดี รูปแบบโดดเด่นและแตกต่างจากรายการที่
ผลิตและออกอากาศในประเทศ โดยต้องมีลักษณะและ
รูปแบบรายการท่ีสอดคล้องและไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของคนไทย เพ่ือนํามาผลิตและออกอากาศใน
ประเทศไทย ดังนั้น CMED จึงม่ันใจว่าจะได้รับความเสี่ยง
จากประเด็นดังกล่าวไม่มาก  

5. ความเสี่ยงด้านการผลิตรายการ
ในส่วนของการผลิตรายการโทรทัศน์ มีองค์ประกอบที่

เป็นสาระสําคัญ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังน้ี 
• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลาการด้านการผลิตท่ีมี
คุณภาพ

เนื่องจากธุรกิจท่ีดําเนินอยู่ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี
มุมมองทางความคิดท่ีกว้างไกล สร้างสรรค์ มีความเป็นมือ
อาชีพ และมีประสบการณ์ ดังนั้น หากขาดบุคลากรด้านการ
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ผลิตท่ีมีคุณภาพ บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการขาด
รายการท่ีมีความน่าสนใจ หรือผลกระทบจากการมีรายการ
ท่ีผลิตออกอากาศน้อยหรือมีรายการออกอากาศ แต่ไม่เป็นท่ี
นิ ยมหรือเรต ต้ิงไม่ดี  ซ่ึ งอาจส่ งผลต่อคุณภาพในการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ ซ่ึงบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงใน
ด้านนี้เป็นอย่างดี และได้กําหนดแนวทางการแก้ไข โดยการ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการปรับเพ่ิมตําแหน่งและผลตอบแทน
สําหรับบุคลากรในแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจและแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาและ
ให้โอกาสบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นอิสระ
ภายใต้รูปแบบรายการท่ีกําหนด เพ่ือสร้างทีมงานหน้าใหม่
สําหรับรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต  
• ความเสี่ยงจากการว่าจ้างทีมจากภายนอก 
 เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนหนึ่ ง
บริษัทจําเป็นต้องว่าจ้างทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านเพ่ือผลิตรายการ อาทิ ทีมระบบแสง ระบบเสียง และ
ระบบกล้อง เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันบริษัทยังไม่มีระบบแสง เสียง 
และกล้องถ่ายทํารายการท่ีสามารถรองรับการถ่ายทําท่ีมี
คุณภาพสูงได้ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินทุนเป็น
จํานวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงจําเป็นท่ีจะต้องว่าจ้างทีมงาน
จากภายนอกเข้ามาร่วมงาน ซ่ึงบริษัทอาจได้รับความเสี่ยง
หากไม่สามารถจัดหาทีมงานท่ีมีคุณภาพได้ตามท่ีต้องการ 
โดยอาจส่งผลกระทบต่อกําหนดการถ่ายทํารายการ และ
อาจส่งผลกระทบต่อรายการท่ีต้องออกอากาศ รวมถึง
รายการท่ีต้องส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ผ่านการ
วางแผนงานการถ่ายทํารายการล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับทีมงานผลิตท่ีเก่ียวข้อง สําหรับใช้ในการประสานงาน
ไปยังส่วนงานต่างๆ ท่ีมีส่วนในการผลิตและถ่ายทํารายการ 
เป็นผลทําให้บริษัทสามารถควบคุมจัดการและบริหารการ
จ้างงานบุคลาการเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมถึงสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง ท้ังนี้ บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนในระบบ
การถ่ายทํา ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละ 
10 – 20 ของต้นทุนการผลิตปัจจุบัน นอกจากน้ี บริษัทยัง

สามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมจากการให้บริการเช่าระบบหรือ
จัดการระบบให้แก่ผู้ผลิตรายอ่ืนได้อีกด้วย  
• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีในการผลิตรายการหรือการถ่ายทํา
รายการ ถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์ต้องให้ความสําคัญ และจําเป็นต้องพัฒนา
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
รับชมรายการ รวมถึงนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับระบบการ
ออกอากาศของสื่อโทรทัศน์ของประเทศ อาทิ การพัฒนา
ความคมชัดของภาพและเสียง เพ่ือการเข้าถึงในการรับชม
และรับฟังผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวถือ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องลงทุนสูงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพได้ตามต้องการ ซ่ึงบริษัทเล็งเห็นถึงความ
เสี่ยงดังกล่าว และมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงผ่าน
การว่าจ้างส่วนงานการผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับผู้
ชํานาญเฉพาะทาง ซ่ึงมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ และมี
อุปกรณ์คุณภาพสูงให้เลือกใช้หลายระดับ ท้ังนี้ เพ่ือลด
ต้นทุนการลงทุนท่ีอาจสร้างภาระให้กับกิจการในอนาคต 
อาทิ งานระบบกล้อง งานระบบไฟ และระบบเสียง เป็นต้น 

6. ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยมหรือกระแส
ความนิยมของผู้บริโภคในรายการของบริษัท 

เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์แต่ละรายการมี
ต้นทุนในการดําเนินงานคงท่ีค่อนข้างสูง ได้แก่ ค่าเช่าเวลา
สถานี ค่าดําเนินรายการโทรทัศน์ ค่าตัวนักแสดง และค่าใช่
จ่ายในการดําเนินงาน เป็นตัน ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทจะ
เกิดจากรายได้ค่าโฆษณาและค่ารับจ้างผลิต  ซ่ึงรายได้ค่า
โฆษณาจะผันแปรตามความนิยมในการรับชมรายการของ
ผู้ชม โดยการตัดสินใจเลือกลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือบริการของตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะ
พิจารณาจากความคุ้มค่าของเม็ดเงินท่ีเสียไปกับโอกาสใน
การรับรู้ของผู้ชมรายการ ดังนั้น หากรายการมีเรตต้ิงสูง นั่น
หมายถึงมีฐานผู้ชมมาก ช่วงเวลาโฆษณาของรายการ
ดังกล่าวก็ย่อมเป็นท่ีต้องการของตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากโฆษณาท่ีออกอากาศสามารถสร้างการ
รับรู้และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้เป็นอย่างดี แต่ในทางตรงกันข้าม 
หากรายการท่ีออกอากาศมีความนิยมท่ีถดถอยลง ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการซ้ือเวลาโฆษณาของ
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ตั วแทน โฆษณ าและ เจ้ าขอ งกิ จการ  ท่ี อ าจป รับ ลด
งบประมาณโฆษณาในรายการลง ในขณะท่ีบริษัทยังคงต้อง
แบกรับภาระต้นทุนการผลิตท่ีเท่าเดิม 

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว โดย
ก่อนการพิจารณาผลิตรายการใดๆ ทีมงานตลาดของบริษัท
จะหารือกับสถานีและตัวแทนโฆษณา เพ่ือทราบถึงแนวโน้ม
ความนิยมในการบริโภคของผู้ชมในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการ
กําหนดแนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบท่ีแตกต่าง และ
น่าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดฐานผู้ชมรายการได้ นอกจากนี้ 
ในระหว่างการผลิต ฝ่ายบริหารของบริษัทซ่ึงมีประสบการณ์
ในการสร้างสรรค์รายการมาอย่างยาวนาน จะเข้ามาควบคุม
การผลิตอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้รายการท่ีผลิตได้มีคุณภาพและ
รูปแบบตามที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงรายการโทรทัศน์ของบริษัทมี
ความหลากหลาย โดยแต่ละรายการจะมีรูปแบบและการ
นําเสนอท่ีแตกต่างกันไป และทุกรายการในทุกเทปจะมีจุด
ขายท่ีน่าสนใจและอยู่ในกระแสสังคมในช่วงนั้นๆ เพ่ือดึงดูด
ผู้ชมให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังทํา
การตรวจสอบคุณภาพและเรตต้ิงของรายการท่ีออกอากาศ
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือนําผลท่ีได้รับกลับมาปรับปรุงรายการ 
ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง
ดังกล่าวน้อย  

7. ความเสี่ ยงจากการขยายตัวของสื่ อ โฆษณา
ประเภทอ่ืน 

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงปัจจุบันมีสื่อ
โฆษณาใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ

โรงภาพยนตร์ สื่อในห้าง หรือสื่อเคลื่อนท่ี เป็นต้น ส่งผลให้
บริษัทตัวแทนโฆษณาและเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการ มี
ทางเลือกในการโฆษณาในหลากหลายช่องทางมากข้ึน ซ่ึง
อาจทําให้งบประมาณการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ถูกแบ่งไปลง
ในสื่อประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดรายได้และผล
การดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้
กํ าหนดแนวทางเพื่ อลดความ เส่ียงจากการป รับลด
งบประมาณการโฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์ของบริษัท โดย
เน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์รายการให้มีรูปแบบโดดเด่น 
เป็นท่ีน่าสนใจ และแตกต่างจากรายการอ่ืนๆ รวมถึงมี
คุณภาพการผลิตท่ีดี สามารถแข่งขันได้ เพ่ือสร้างความ
ประทับใจและดึงดูดฐานผู้ชมรายการ อันจะนํามาซ่ึงการซ้ือ
เวลาโฆษณาในช่วงเวลาของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้ดําเนินการใน
ลักษณะดังกล่าวมาโดยต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากผลสํารวจ
ของบริษัท  เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ยังแสดงให้
เห็นว่าแม้ตลาดโฆษณาจะมีรูปแบบช่องทางการโฆษณาท่ี
เพ่ิมมากข้ึน แต่สัดส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ยังคงเป็นท่ีนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่า
ตลาดโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
60 ของมูลค่าโฆษณารวมในประเทศ (ท่ีมา : สมาคมมีเดียเอ
เจนซ่ี) เนื่องจาก สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึง
ผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง และได้ประสิทธิผลกว่าสื่อโฆษณาใน
รูปแบบอ่ืน ดังนั้น บริษัทจึงม่ันใจว่าจะได้รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวน้อย 

 

ความเสี่ยงในการบริหารธรุกิจ 
ความเสี่ยงด้านการพ่ึงพิงผู้บริหารหลัก 
 บริษัทก่อต้ังในปี 2535 โดยมีนายสมพงษ์ วรรณ
ภิญโญ ผู้มีประสบการณ์ในสายธุรกิจบันเทิงมาอย่างยาวนาน 
ท้ังนี้ ปัจจุบันกลุ่มครอบครัววรรณภิญโญถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 62  ของทุนจดทะเบียนบริษัท และเป็น
ผู้บริหารหลักโดยมี 1) นางภัทรภร วรรณภิญโญ  รอง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้ าหน้ า ท่ีบ ริหาร  2 ) นายพิ รัฐ  เย็นสุด ใจ  กรรมการ 
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 3) 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการพัฒนาธุรกิจ 4) 
นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร และผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการตลาดและการขาย ซ่ึง
ท้ัง 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการ
ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อบันเทิงเป็นอย่างดี โดยสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้ามาโดยต่อเนื่อง ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลัก
อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทได้  



31 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจอนุมัติในแต่ละตําแหน่ง
และส่วนงานต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอํานาจใน
การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านผังอํานาจ
อนุมัติท่ีกําหนดไว้  อีกท้ังยังมีการมอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับพนักงานท่ี มีความรู้และ
ความสามารถในแต่ละฝ่ายงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทมี
ระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลท่ีดี  ซ่ึงทําให้เกิดการ
แลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลท่ีจําเป็นต่างๆ รวมถึง บริษัทยัง
กําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะในการ
ทํางานของพนักงานผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพ่ึงพิง
พนักงานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทยัง
ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท 
ด้วยการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่
ละระดับเพ่ือสร้างแรงจูงใจ รวมถึงสร้างขวัญและกําลังใจใน
การทํางานอีกด้วย 

ประกอบกับบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพ่ือคอยกํากับดูแลและ
ป้องกันประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขอบบริษัทและผู้ถอืหุ้น 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธหิรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรพัย์ 
ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจ

กําหนดนโยบายการบริหาร บริษัทมีกลุ่มครอบครัววรรณ
ภิญโญ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 
62 ของทุนชําระแล้ว ดังนั้น บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นราย
ย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพล
ต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เนื่องจากการถือหุ้นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
ยกเว้นการกระทําใดก็ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
กําหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 
ใน 4 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกชําระแล้ว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด 8 ท่าน ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนแต่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
ในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี 
ทจ.28/2551  ซ่ึงถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและ
สร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ว่าจ้างบริษัท สู่ความสําเร็จ จํากัด เพ่ือเข้าทําหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
จัดการและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการของบริษัทยังคํานึงถึงการให้ความสําคัญกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด และสมํ่าเสมอ ดังนั้น 
บริษัทจึงม่ันใจว่าผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน   200,000,000 บาท  เรียกชําระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  800,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

ผู้ถือหุ้น  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  ( ณ วันท่ี  10  มีนาคม 2559 ) 
ลําดับท่ี รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

 1 นางภัทรภร   วรรณภิญโญ 189,538,000 32.913
 2 นายสมพงษ์   วรรณภิญโญ 153,739,000 26.697
 3 นายณฐกฤต   วรรณภิญโญ 100,045,600 17.373
 4 น.ส.ณภัทร   วรรณภิญโญ 46,530,800 8.080
 5 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากัด 18,633,000 3.236
 6 นายพิชิต   ชินวิทยากุล 16,000,000 2.778
 7 นายสุชาติ   เกตุโตประการ 14,000,000 2.431
 8 นายชัยรัตน์   โกวิทจินดาชัย 12,874,000 2.236
 9 นายพิรัฐ   เย็นสุดใจ 8,514,800 1.479
 10 นายสัญชัย   เนื่องสิทธ์ิ 8,000,000 1.389
 11 นายสันติ   โกวิทจินดาชัย 8,000,000 1.389

รวม 575,875,200 100
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2559  คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ท่านประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล  ตําแหน่ง 

1. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นางภัทรภร   วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการ / ประธานท่ีปรึกษา 
4. นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการ 
5. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมการ 
6. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ 
7. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8. รศ.ดร.กัลยานี   ภาคอัต กรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบร�ษัทประธานที่ปร�กษา
นายสมพงษ วรรณภิญโญ

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร (CEO)
นางภัทรภร วรรณภิญโญ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร (EVP)
นายภูษิต ไลทอง

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส
สายงานบร�หารการผลิต (SVP)

นางปยพร ไลทอง

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานการพัฒนาธุรกิจ(VP)

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

ผูชวยประธานเจาหนาที่
บร�หารสายงานพัฒนาการลงทุน
นายพ�รัฐ  เย็นสุดใจ (รักษาการ)

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานบร�หารการเง�น (VP)

นางสาวนาร� ว�ชชุนากร

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานบร�หารการตลาด(VP)
นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานสนับสนุนการบร�หาร(VP)

นางปยพร ไลทอง (รักษาการ)

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร (EVP)
นายพ�รัฐ  เย็นสุดใจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา / 
พ�จารณาคาตอบแทน

หนวยงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : บริษัทวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) เขาทำหนาที่ผูตรวจสอบภายใน โดยไดแตงตั้งบริษัท สูความสำเร็จ จำกัด ทำหนาที่ดังกลาว

โครงสรางองคกร
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายสุทธิธรรม   จิราธิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ดร.กัลยานี   ภาคอัต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
1. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการบริหาร 
3. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมการบริหาร 
4. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร 
5. นางปิยพร ไล้ทอง กรรมการบริหาร 
6. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร 
7. นางสาวนาร ี วิชชุนากร กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
1. นายสุทธิธรรม   จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. รศ.ดร.กัลยานี   ภาคอัต กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางปิยพร ไล้ทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางสาวนาร ี วิชชุนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน  
ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสุทธิธรรม   จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางภัทรภร   วรรณภิญโญ กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งต้ังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2557 (หลังแปรสภาพ) เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2557  
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เลขานุการบรษิัท   
บริษัทได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและบริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแล
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
รวมท้ังดูแลการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม    ผู้ถือหุ้น และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
 1. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัท 
หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2558 มีมติอนุมัติการแต่งต้ังให้นายณฐกฤต วรรณภิญโญเป็นเลขานุการบริษัท 

การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

ในปี 2557 ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ท้ังนี้
เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือก
จากบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
วิสัยทัศน์ ท่ีสามารถเอ้ืออํานวยต่อธุรกิจของบริษัท ซ่ึงเป็น
บุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ . 2535 และตามกฎระเบียบ
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
เกี่ยวข้อง และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แต่งต้ัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมด
ตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้
ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ัง 

ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

เม่ือ มีการประชุมสามัญประจําปี ทุกค ร้ัง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะน้ัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุ คคลซึ่ ง มีคุณ สมบั ติ และไม่ มีลักษณะต้องห้ ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดเข้าเป็นกรรมการแทน
ตําแหน่งท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน  และมติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5

คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายกําหนด 

2. ให้ ท่ี ป ระชุมผู้ ถื อ หุ้น เลื อก ต้ั งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง 

2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมี
อยู่ท้ังหมดตามจํานวนท่ีถือครองท้ังหมด เลือกต้ังบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ
ลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
เสียง 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ ท่ีสุดกับหนึ่ งในสาม (1/3) ซ่ึง
กรรมการที่ออกไปนั้น ชอบท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชุมได้เลือกเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลาก

กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนท่ีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลา
ออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท 

5. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  มติของ
คณะกรรมการในการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

6. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีง 

7. กรรมการจะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็น

ประธานกรรมการ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซ่ึงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาต
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ต่อสํานักงาน ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท 

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร 
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย
เป็ นผู้ ถื อ หุ้น ท่ี มีนั ย  หรือผู้ มี อํ านาจควบคุมของผู้ ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึง
รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน  

- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ี
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

- ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) ได้ 

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้มาจากการเสนอชื่อ

ของคณะกรรมการสรรหาโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะท่ีทําการคัดเลือกเพ่ือ

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ี
ถูกเสนอชื่อเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษทั 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ช่วงระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 2/12/2557  - ปัจจุบัน 
นางภัทรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ 2/12/2557  - ปัจจุบัน 
นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการ / ประธานท่ีปรึกษา 2/12/2557  - ปัจจุบัน 
นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการ 11/03/2558 - ปัจจุบัน 
นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมการ 11/03/2558 - ปัจจุบัน 
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ 11/03/2558 - ปัจจุบัน 
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 2/12/2557  - ปัจจุบัน 
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต กรรมการ / กรรมการอิสระ 2/12/2557  - ปัจจุบัน 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกคร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ท้ังนี้ มีสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ ตาํแหน่ง 
คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
ความเสี่ยง 

รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ 
ประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

7/7 6/6

นางภทัรภร  วรรณภญิโญ 
รองประธาน
กรรมการ 

7/7 7/7 

นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ 
กรรมการ / ประธาน
ทีป่รกึษา 

7/7 

นายภษูติ ไลท้อง กรรมการ 7/7 7/7 1/1 

นายพริฐั เยน็สดุใจ กรรมการ 7/7 7/7 

นายณฐกฤต วรรณภญิโญ กรรมการ 6/7 7/7 

นายสทุธธิรรม จริาธวิฒัน์ 
กรรมการ / กรรมการ
อสิระ 

7/7 6/6 1/1 

รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั 
กรรมการ / กรรมการ
อสิระ 

7/7 6/6 1/1 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ   
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2558 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อ
ครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ดังน้ี  

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท 
กรรมการบริษัท 15,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 

ท้ังนี้ บริษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยมีค่าตอบแทนกรรมการสําหรับงวดปี 2558 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ  
งวดบัญชีปี 2558

กรรมการบริษัท
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการความ
เสี่ยง รวม 

1. นายสมพงษ์  วรรณภิญโญ - - - - 
2. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ - - - - 
3. นายภษิูต  ไล้ทอง - - - - 
4. นายพิรัฐ  เยน็สดุใจ - - - - 
5. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ - - - - 
6. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 140,000 120,000 - 260,000 
7. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ 105,000 90,000 20,000 215,000 
8. รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั 105,000 90,000 15,000 210,000 

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
2558 2557 2556 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือนและโบนัส 9 24,064,000 9 20,183,400 9 17,841,000 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9 1,502,740 9 1,421,670 9 1,177,200 
อ่ืนๆ 9 4,499,755 9 2,962,004 9 10,605,026 

รวม  30,066,495 24,567,074  29,623,226 

หมายเหตุ : - บริษัทจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2553 
- อ่ืนๆ หมายถึง สวัสดิการอ่ืนๆ อาทิ รถประจําตําแหน่ง ค่าน้ํามัน และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
- ผู้บริหารจากบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน  3 ท่าน ได้แก่ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ และ

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้ดํารงตําแหน่งและรับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
- ค่าตอบแทนผู้บริหารในส่วนของเงินเดือน ได้บวกรวมค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะประธานที่

ปรึกษาของบริษัท
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ค่าตอบแทนอ่ืน  
- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์การผู้ผลิตคอนเทนท์ชั้นนําในมาตรฐานระดับสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเพ่ือผลิตคอนเทนท์ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยนโยบายในปีนี้ได้มีการจัดทําโครงการ Talent Management ขึ้น เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพในบริษัทเข้าสู่หลักสูตร
พิเศษ ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการทํางานและโอกาสในความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยจะจัดทําโครงการอย่างต่อเนื่องทุก
ปี 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง จึงมุ่งม่ันท่ี ท่ีจะสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมอย่างเต็มท่ีท่ีจะให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท้ังใน
ปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทมีการจัดอบรมพนักงาน โดยแต่ละฝ่ายงานจะได้รับการจัด
อบรมหลักสูตรท่ีเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายงานนั้นๆ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด    ในรอบ

ปีบัญชี 2558   ดังน้ี 
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 1,650,000 บาท 
บริษัทย่อย จํานวนเงิน 970,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น จํานวนเงิน 2,620,000 บาท 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนเก่ียวกับงานบริการซ่ึงได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ และค่าถ่าย

เอกสาร ในรอบปีบัญชี 2558 เป็นจํานวนเงิน 125,487 บาท ให้แก่ บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 (ครั้ง
แรกหลังแปรสภาพ ) เม่ือวัน ท่ี  3 ธันวาคม  2557 มีมติ
กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การดําเนิ น ธุรกิ จ  มีความโป ร่งใส  และตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏิบัติ ท่ีดีสําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศใน
ระดับสากล ซ่ึงสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งม่ันท่ีจะกํากับดูแลการ
บริหารงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระสําคัญของ
การกํากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of
Shareholders) 

บริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุม
สิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ อาทิ การซ้ือขายหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีถือ
อยู่ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร 
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือออก
เสียงในการประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่ อแต่ ง ต้ั งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพ่ิม
ทุน เป็นต้น ซ่ึงนอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว 
บริษัทกําหนดให้มีการดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ดังน้ี 

1) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการ
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว ง ห น้ า ใน เ ว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 

(www.tvthunder.co.th) ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา 
สถาน ท่ี  วาระการประชุ ม  ตลอดจน เอกสารข้ อ มู ล
ประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ท่ีใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม
และออกเสียงลงมติ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ข้อมูลท่ีไม่เข้าใจได้โดยสอบถามได้ท่ีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ 
( “ IR”) ท่ี โ ท ร ศั พ ท์  0-2559-0022 ห รื อ  E-mail: 
ir@tvthunder.co.th 

2) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน
ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ 
จะให้ข้อมูลรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้
ถือหุ้น  

4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจําเป็น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องได้ 

5) เม่ือการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดทํา
รายงานการประชุมเพ่ือแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น
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ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะดูแลให้
การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงในการจัดการประชุมผู้ถือ
หุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ได้ ท้ังนี้ การดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทและตามลําดับวาระการประชุมท่ีมี ซ่ึงบริษัทจะ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจนและเพียงพอ รวมท้ังจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหาก
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระ
สําคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

บ ริษั ทฯได้กํ าหนดมาตรการป้ องกันกรณี ท่ี
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ โดย
กําหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและ
วิธีการติดตามดูแลในการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนนั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว และมอบหมายให้ประธานเจ้าท่ีบริหารเป็นผู้
พิ จารณาความผิด  ตามมาตรการลงโทษ ท่ีกํ าหนดไว้ 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบ
ถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
สําหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ตามกฎหมายตามมาตรา  59 และ
บทลงโทษตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of
Stakeholders)   

บริษัทฯให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน 
เจ้าหนี้ และชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะ
ได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิท ธิ ท่ี มีตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องบริษัทฯจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี  บริษัท
ฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสร้าง
เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืน
ให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสีย
สามารถ ติด ต่อสื่ อสาร  เสนอแนะ  หรือ ให้ ข้ อ มู ล ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ   

บริษัทฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
สร้างความม่ังคั่ง ความม่ันคงทางการเงิน และความย่ังยืน
ของกิจการ ดังน้ี 

• ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน  ควบคู่ ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสําคัญ  

• การซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาท่ีทําร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในระยะยาวกับท้ังสองฝ่าย 

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงท่ีมี
• เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้ า  มีความ

รับผิดชอบต่อลูกค้าท้ังด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
ท่ีดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการ
ให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม 
ภายใต้นโยบายการกําหนดราคาท่ีมี 
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• การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขัน ท่ีดี
รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพ่ือทําลายคู่แข่งทางการ
ค้า 

• ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมใกล้ เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจน
พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพ่ือชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดย
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสําคัญ ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่
ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 
โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงข้อมูลสําคัญท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงาน
ทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมี
ความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็น
อิสระซ่ึงได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะ
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ  ไ ด้ แ ก่  เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ข อ ง
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวน
ครั้งของการประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุม ในปี ท่ี ผ่ านมา  เปิ ด เผยนโยบายการจ่ าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ท้ังนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะ
ผ่านช่องทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายซึ่ง 
สามารถนําป ระสบการณ์ ท่ีมีมาพัฒนาและกําหนด  

แนวนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 
บรษิัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็นอิสระใน 

การตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น 

โดยรวม และมีหน้าท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัทฯ 
รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบรหิาร รวมถงึประเมินผลการดาํเนนิงานของกจิการ 
เทียบกับแผนงานทีว่างไว ้ ซึ่งบรษิัทฯมคีณะกรรมการจาํนวน 
8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีม่าจากฝ่ายบรหิารจํานวน 4 
ท่าน กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บรหิารจํานวน 4 ท่าน โดยมี 

กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุล 

ของกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย 

กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
คราวละ 3 ปี โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการ 

ดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎ 

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   
บริษัทฯ มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนท่ี 

ชัดเจนและโปร่งใส โดยนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ี 

ประชุม  ผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการ 

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพ่ือให้อยู่ในระดับ ท่ี 

สามารถจูงใจและรักษากรรมการทีมี่ความรู้ความสามารถให้ 
ปฏบิัติหน้าท่ีกับบรษิัทฯ ได้ รวมท้ังอัตราค่าตอบแทนท่ี 

กําหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน 

อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
กรรมการของบรษิัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอ้มท่ีจะแสดง 
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้
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ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ รวมท้ังถือปฏิบัติใน
การเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตุผลจําเป็น  

นอกจากนี้  คณะกรรมการของบริษั ท ยั งให้
ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุนและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลท่ีเปิดเผยจะต้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ท่ัวถึง และทันเวลา ซ่ึง

รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ  ท้ั งการจัดส่ ง เอกสารทางไปรษณี ย์  สื่ อของตลาด
หลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท
ภายหลังจากการนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยในเครือ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดกลไกในการกํากับ

ดูแลบริษัทย่อยเพ่ือรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของ
บริษัท โดยการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็น
กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย 
รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานท่ีชัดเจน รวมถึง
กําหนดกลไกการกํากับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงาน

ทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
ดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการทํารายการซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพ่ือ
ประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้การประกอบธุรกิจของ
บริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
         ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ
วันท่ี 3 ธันวาคม 2557 มีมติท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบข้อบังคับ
ในการนําข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ดังน้ี  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทต้องปฏิบัติดังน้ี 
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท 
ข) ต้องไม่นําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
ค) ต้องไม่ทําการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ

บริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/
หรือเข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ท้ังนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัท ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชน โดยข้อกําหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร 
และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดร้ายแรง 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

3. ทางบ ริษั ท ได้ ป ระกาศ ข้อบั งคับ ดั งกล่ าวให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
บ ริษัท มีนโยบายในการดําเนิ น ธุรกิ จ โดยให้

ความสํ าคัญ กั บ ต่อการมี ความ รับผิ ดชอบต่ อสั งคม 
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีกําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงกําหนดหลักการ 8 ข้อ 
ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การ
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการ
ดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

บริษัทกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนท่ี
จะสร้างสรรค์สื่อบันเทิงอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยแนวทางดังกล่าวได้ถูกกําหนดไว้เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ซ่ึงมุ่งหวังท่ีจะทํา
ประโยชน์และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านรายการ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยกําหนดนโยบาย
หลักของบ ริษัท ว่าเป็นบ ริษัท ท่ีส ร้างสื่ อบัน เทิ ง ท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสโลแกน

ของบริษัทเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนในเรื่องดังกล่าว
จ า ก  “ TV Thunder” เ ป็ น  “ TV Thunder Green 
entertainment”  

นอกจากนี้ เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 
1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ ) เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 
2557 ได้มีมติอนุ มัติคู่ มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกส่วน
งานเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างความโปร่งใส รวมถึงมี
การกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ท่ี
ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้างความเท่าเทียม
ในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลระบบการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) 
และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า 
บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆท้ังท่ีได้กําหนดไว้ใน
กฎหมาย และท่ีบริษัทกําหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เป็นต้น 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทประกอบกิจการสร้างสรรค์สื่อบันเทิงอัน

ได้แก่ รายการโทรทัศน์ ละคร และโฆษณา ซ่ึงในการดําเนิน
ธุรกิจ บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการประกอบ
กิจการ สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดเตรียมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง รวมถึงไม่มี

นโยบายท่ีกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้
โอกาสจากการเป็นพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน โดยได้ห้ามไม่กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับ
บริษัท ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และไม่คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์
ของตนเองเป็นหลัก อันได้แก่การไม่เปิดเผยข้อมูลของ
องค์กรท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลท่ียังไม่สามารถเปิดเผยออก
สู่สาธารณะ ให้แก่ผู้อ่ืนรับรู้เพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์
ระหว่างกัน รวมถึงพนักงานบริษัทด้วยเช่นกัน  ซ่ึงบริษัทได้มี

การกําหนดนโยบายเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นไว้ในส่วนของ
นโยบายธรรมภิบาล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีทํา
หน้าท่ีให้คําปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกํากับ
ดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ว่ามี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงพอ 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์

และเป็นศีลธรรมสากลสําหรับโลก ซ่ึงคนทุกคนย่อมมีสิทธิท่ี
เท่าเทียมกัน และเป็นสิทธิท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้ ถึงแม้จะต่าง

ด้วย เชื้อชาติ ศาสนา  สีผิว  ฐานะ หรือเพศ เป็นต้น ซ่ึง
บริษัทให้ความสําคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของ
กรรมการและพนักงานทุกคนในองค์กร 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บ ริษั ท ได้กํ าหนดนโยบายต่อพนั กงาน  โดย

พนักงานในบริษัททุกคนและทุกตําแหน่งต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม นอกจากนั้นบริษัทได้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน ซ่ึงได้มีการ

กําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเร่ืองร้อง
ทุกข์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถ
หารือ ให้คําแนะนํา หรือขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการผู้
เป็นธรรม 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทมีการสร้างสรรค์ผลงานละครเพ่ือส่งเสริม

และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม อย่างเช่นละครเร่ือง “หลวง
ตามหาชน” ท่ีได้มีการสอดแทรกข้อคิด และคติสอนใจใน
ทุกๆตอนท่ีออกอากาศ เพ่ือให้สังคมได้รับคุณประโยชน์
สูงสุดจากการรับชมรายการ นอกจากนั้น โดยพ้ืนฐานของ
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์นั้น ในแต่ละตอนท่ีจะมีการ
ถ่ายทอดออกอากาศน้ัน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง

เนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมออกก่อนท่ีจะถูกเผยแพร่ออกอากาศสู่
สาธารณชนโดยทีมงานฝายผลิตจะเป็นหน่ วยงาน ท่ี
รับผิดชอบโดยตรงก่อนส่งเทปรายการไปยังหน่วยงานท่ี
กํากับและดูแลเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์  โดยหลังจาก
เนื้อหารายการได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายกํากับและดูแล
เนื้อหารายการจึงจะสามารถออกอากาศได้ 

การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน

เป็นอย่างย่ิงโดยได้มีการจัดทําประกาศรณรงค์ภายในองค์กร
เพ่ือช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชื่อ “อนุรักษ์
พลังงาน เปิดสวิตช์ความคิด ปิดสวิตช์พลังงาน” ซ่ึง
รายละเอียดของประกาศได้กล่าวถึง ขบวนการ 5 ป. ได้แก่ 
ป.1 เปิด (เปิดม่านกันแดด), ป.2 ปิด (ปิดไฟ,ปิดแอร์เวลา

เท่ียง), ป.3 เปลี่ยน(เปลี่ยนรับส่งสารทางอีเมล์), ป.4 ปรับ 
(ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส) และ ป.
5 ประหยัด(ประหยัดใช้กระดาษ 2 หน้า) ซ่ึงการรณรงค์
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรท่ีมาจาก
สิ่งแวดล้อม อาทิ กระดาษ และช่วยลดการเกิดสภาวะโลก
ร้อนท่ีเป็นปัญหาสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

การร่วมพัฒนาชุมชน 
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ัน

ท่ีจะดําเนินธุรกิจควบคู่ ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ  ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมและสนับสนุนกิจกรรม
การกุศลต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
และชุมชน   

ในปี 2558 บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังน้ี 

1. จัดให้มีการสอดแทรกคติธรรม หรือ เนื้อหา
สาระ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ในละครเร่ือง
หลวงตามหาชน เพ่ือส่งเสริมให้สังคม และชุมชน นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้  ซ่ึงทําให้บริษัทได้รับรางวัลในปี 2558 
ได้แก่ รางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อท่ี
นําเสนอกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลําบาก 
รางวัลคนดีแบบอย่างแผ่นดิน ประเภทสร้างสรรค์สนับสนุน
และสังคมดีเด่น  รางวัลช่อสะอาด ประเภทสื่อดีเด่นด้าน
สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภท ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงของ
บริษัท 

2. สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมแก่สาธารณกุศล
ได้แก่ ร่วมจัดกิจกรรมและสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีทันสมัยสําหรับ 
อ าค าร เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย ร ติ สม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถฯ   ร่วมโครงการวิ่งการกุศล HIV Run 
24 Hours กับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วม
ประชาสัมพันธ์งานวันมหิดล “พลังแห่งการให้ พลังแห่ง
ความสุข” โดยการส่งศิลปินช่วยประชาสัมพันธ์หาทุนช่วย
ผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช   สนับสนุนเงินเพ่ือ
การศึกษา แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. ร่วมประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม “50th
NIDA MBA BIKE & RUN กับคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้
สังคมและชุมชนตระหนัก และเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกาย เพ่ือสุขภาพท่ีดี และใส่ใจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อม ๆ กัน  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ จะนํารายได้
จากการลงทะเบียนของผู้ร่วมกิจกรรม  สมทบทุนร่วม
บริจาคจักรยานในโครงการ “ปั่นเพ่ือน้อง”  จํานวน 1,200 
คัน ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีฯ ในวาระครบ 60 พรรษา ท้ังนี้ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ 
จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคจักรยาน เพ่ือสมทบโครงการ 
“ปั่นเพ่ือน้อง” จํานวน 100 คัน 

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
1. บริษัทได้กําหนดนโยบายการรับนักศึกษาเข้า

มาฝึกงาน  ในระหว่างภาคเรียนหรือในช่วงปิดภาคเรียน 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดําเนินงานให้กับกลุ่ม
นักศึกษาท่ีต้องการนํ าความรู้ ท่ี ได้ศึกษามาใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิต
รายการโทรทัศน์จากทีมงานท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือนําไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เข้าเย่ียมชมการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท  เพ่ือ

เผยแพร่นวัตกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา จะได้เห็นข้ันตอน
การผลิตรายการ ได้รับความรู้  และได้เห็นการปฏิบัติงาน
จริงของศิลปิน นักแสดง และพิธีกร 

3. เผยแพร่นวัตกรรมท่ีได้จากการดําเนินงาน แก่
สถาบันการศึกษา โดยให้การสนับสนุนเป็นวิทยากร ซ่ึงมา
จากผู้บริหารของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ 
และมีความเป็น มืออาชีพ  บรรยายให้ความรู้แก่นิสิต 
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต
รายการโทรทัศน์ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิท่ีเหลือหลังจากหักภาษีและสํารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนกับ
กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่
ละบริษัทจะคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมของปัจจัย
อ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ มติ
คณะกรรมการของบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง
นํ า เส น อ ต่ อ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพ่ื อ ข อ อนุ มั ติ  อนึ่ ง 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่
กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ จะต้องรายงานให้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 



48 

รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในปี 2558 ดังน้ี 

บคุคล /นิติบคุคล 
ที่อาจมีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่าของ
รายการ 

นายภษูติ ไลท้อง ผูบ้รหิารบรษิทั โดยปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ กรรมการบรหิารและ รองประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รบัจา้งเป็นพธิกีร : เป็นพธิกีรในรายการ
ทีบ่รษิทัรบัจา้งผลติ 

690,000 

ความจําเป็น/เหตุผล 
ในปี 2557 บริษัทรับจ้างผลิตรายการ แต๋ง เจี๊ยบ ดี้ วาไรต้ี 3 ฝ่าย จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง จํากัด 

ซ่ึงมีรูปแบบรายการเป็นรายการทอล์คโชว์ ท่ีหยิบยกประเด็นทางสังคมในช่วงเวลาต่างๆ มาวิเคราะห์และสอดแทรกแง่มุมต่างๆ 
เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมรายการ ซ่ึงรายการดังกล่าวบริษัทว่าจ้างคุณภูษิต ไล้ทอง (กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร) ทําหน้าท่ีเป็นพิธีกรในรายการร่วมกับพิธีกรอีก 2 ท่านซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเกี่ยวโยงใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงรายการดังกล่าวปัจจุบันได้สิ้นสุดการออกอากาศแล้วเม่ือเดือนมิถุนายน 
2558 (เริ่มออกอากาศตอนแรก กรกฎาคม 2557) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

ดังกล่าว และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลทางการเงินทีส่าํคัญ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86.44 10.05% 67.27 17.14% 70.99 18.31% 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 40.35 4.69% - - - - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 126.14 14.66% 80.63 20.55% 147.36 38.00% 
เงินกู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน 3.00 0.35% - - - - 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กรรมการหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - - - 18.26 4.71% 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 44.48 5.17% 13.35 3.40% 15.63 4.03% 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 17.83 2.07% 13.10 3.34% 3.40 0.88% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 318.24 36.99% 174.35 44.43% 255.64 65.92% 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 244.11 28.37% - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 4.50 1.16% 
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันกับสถาบันการเงิน 0.85 0.10% 1.40 0.36% 5.27 1.36% 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 55.49 6.45% 103.92 26.49% - - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 234.72 27.28% 105.70 26.94% 116.40 30.02% 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.69 0.08% 0.68 0.17% 0.76 0.20% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 5.80 0.67% 5.87 1.49% 4.66 1.20% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.47 0.06% 0.47 0.12% 0.57 0.15% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 542.13 63.01% 218.04 55.57% 132.16 34.08% 
รวมสินทรัพย์ 860.37 100.00% 392.39 100.00% 387.80 100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - - - 6.66 1.72% 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน - - 20.00 5.10% - - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 137.90 16.03% 41.18 10.50% 83.24 21.46% 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - - 1.03 0.26% 0.70 0.18% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 2.91 0.75% 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 22.45 2.61% 9.66 2.46% 19.04 4.91% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 160.35 18.64% 71.88 18.32% 112.54 29.02% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 55.00 14.02% - - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - - - - 1.03 0.27% 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.02 0.00% 0.16 0.04% 0.22 0.06% 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12.84 1.49% 11.33 2.89% 10.01 2.58% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12.86 1.49% 66.49 16.94% 11.27 2.91% 
รวมหนี้สิน 173.21 20.13% 138.37 35.26% 123.81 31.93% 

ทุนจดทะเบียน 200.00 23.25% 200.00 50.97% 30.00 7.74% 
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 200.00 23.25% 150.00 38.23% 30.00 7.74% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 331.64 38.55% - - - - 
ทุนสํารองตามกฎหมาย 6.38 0.74% 3.34 0.85% 3.00 0.77% 
กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 122.85 14.28% 75.64 19.28% 184.75 47.64% 
ส่วนเกินทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 25.05 2.91% 25.05 6.38% - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผ่ือขาย 1.24 0.14%  -  0.00% (0.41) -0.10%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 687.16 79.87% 254.02 64.74% 217.34 56.05% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท - -  -  - 46.65 12.03% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 687.16 79.87%   254.03 64.74% 264.00 68.08% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 860.37 100.00%  392.40 100.00% 387.80 100.00% 
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งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ค่าโฆษณา 334.22 63.67% 321.93 74.37% 375.51 80.20% 

รายได้จากการให้บริการ 189.96 36.19% 107.65 24.87% 87.86 18.76% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน 0.64 0.12%       3.14 0.73% 4.59 0.98% 

รายได้จากการขายหนังสอื 0.13 0.02%  0.12 0.03% 0.25 0.05% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 524.95 100.00% 432.84 100.00% 468.21 100.00% 

ต้นทุนการโฆษณา 237.18 45.18% 227.36 52.53% 251.05 53.62% 

ต้นทุนการให้บริการ 137.84 26.26% 74.90 17.30% 74.17 15.84% 

ต้นทุนการบรหิารศลิปิน 0.44 0.08%       2.23 0.51%     5.00 1.07% 

ต้นทุนการขายหนงัสือ 0.09 0.02% 0.09 0.02% 0.16 0.03% 

รวมต้นทุนขายและบริการ 375.55 71.54% 304.58 70.37% 330.38 70.56% 

กําไรข้ันต้น 149.40 28.46% 128.26 29.63% 137.83 29.44% 

รายได้อื่น 4.14 0.79%       1.58 0.37%  6.54 1.40% 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 153.54 29.25% 129.84 30.00% 144.37 30.83% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 8.63 1.64%       3.84 0.89% 5.37 1.15% 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 79.87 15.21%   77.97 18.01% 65.13 13.91% 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 65.04 12.39% 48.03 11.10% 73.87 15.78% 

ต้นทุนทางการเงนิ 1.28 0.24%       3.83 0.89%     0.27 0.06% 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 63.76 12.15% 44.20 10.21%  73.60 15.72% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.50 2.57% 10.08 2.33% 17.30 3.69% 

กําไรสุทธิสําหรับป ี 50.26 9.57% 34.12 7.88% 56.30 12.03% 

ผลการดําเนนิงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักผลิตรายการโทรทัศน์ โดยบริษัทซ้ือเวลาจากทางสถานีเพ่ือออกอากาศรายการที่ผลิต ในปี 2558 
บริษัทมีรายการโทรทัศน์ออกอากาศท้ังสิ้นจํานวน 7 รายการ ได้แก่ Master Key, Take me out (Thailand), Hidden Singer 
(Thailand), Dance your fat off (Thailand), หลวงตามหาชน, Family Fighting และ At Night Variety  ซ่ึงออกอากาศทาง
สถานีไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ท้ังนี้ในปี 2558 บริษัทรับจ้างผลิตรายการท้ังสิ้นจํานวน 6 รายการ 
ได้แก่ ละครทางผ่านกามเทพ, กาละแมร์โชว์, Who’s asking, วาไรต้ีแบเบอร์, วาไรต้ี 3 ฝ่าย และ The price is right (Thailand) 
นอกจากนี้บริษัทรับจ้างประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมให้กับลูกค้าท่ัวไป และดําเนินธุรกิจบริหารศิลปิน 

บริษัทมีรายได้จากดําเนินธุรกิจ สรุปได้ดังน้ี คือ 
1) รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ค่าโฆษณาท่ีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Direct Customer) 
2) รายได้จากการให้บริการ ซ่ึงเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้างประชาสัมพันธ์สินค้ารวมถึงการรับจ้าง

จัดกิจกรรม (Event) ต่างๆ ซ่ึงมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าสถานีโทรทัศน์ กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ 
3) รายได้จากการบริหารศิลปิน เกิดจากการที่บริษัทสร้างและพัฒนาศิลปิน ดารา นักร้อง เพ่ือใช้ในการผลิตรายการของ

บริษัท และสร้างรายได้ในอนาคต 
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ปัจจุบันบริษัทมีสตูดิโอสําหรับถ่ายทํารายการ จํานวน 2 สตูดิโอ และอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่
เพ่ิมเติมอีกจํานวน 3 สตูดิโอ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ประมาณเดือน มิถุนายน 2559 สตูดิโอแห่งใหม่นี้จะมีขนาด
ของสตูดโิอท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันในปี 2559 บริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการสตูดิโอเพ่ิมขึ้น 

กระแสเงินสดรวม 
2558 2557 2556 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 63.76 44.20 73.59 

รายการปรับปรุง 

 ค่าเสื่อมราคา 10.76 12.87 13.26 

 ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.41 0.36 0.61 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1.51 1.32 1.37 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 3.78 - 

 ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - - 0.50 

 (กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่ (0.33) (2.20) 2.52 

 (กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (0.01) 3.20 0.24 

 ขาดทุน (กําไร)จากการจําหน่ายการจําหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 0.27 0.07 (0.04) 

 (กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผื่อขาย (0.64) 0.42 (0.39) 

 กําไรจากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายลว่งหน้า - -  (1.15) 

 ดอกเบี้ยรับ (0.57) (0.74) (1.18) 

 เงินปันผลรับ (0.61) (0.28) (0.27) 

 ต้นทุนทางการเงนิ 1.28 3.83 0.27 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนนิงาน 

- เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกันกับสถาบันการเงนิ 0.53 3.87 4.30 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (45.51) 62.72 (71.92) 

- สินค้าคงเหลือ (30.80) 1.28 0.90 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.03 (0.86) (1.50) 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 0.10 (0.20) 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 80.10 (40.40) 29.05 

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.79 (12.74) (5.81) 

- เงินมัดจํา - -  (0.47) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 94.97 80.80 43.69 

- จ่ายดอกเบ้ีย (1.35) (3.76) (0.27) 

- จ่ายภาษีเงินได้ (20.65) (23.19) (18.74) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 72.97 53.85 24.68 
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กระแสเงินสดรวม (ต่อ) 
2558 2557 2556 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น (3.00) - -

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ - (13.48) (23.10) 

เงินสดรับจากการรับชําระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการและกิจการที่เก่ียวข้องกัน - 31.74 4.84 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลักทรพัย์เผื่อขาย (472.50) -  (3.00) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (20.69) (103.93) - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (54.34) (3.96) (5.30) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.32) (0.29) (0.28) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.01 -  0.04 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 190.23 4.59 10.39 

เงินสดรับจากการขายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - -  6.75 

ดอกเบี้ยรับ 0.57 0.97 1.07 

เงินปนัผลรับ 0.61 0.28 0.27 

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (359.43) (84.08) (8.32) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย - - 5.00 

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุน 381.64 120.00 - 

จ่ายคืนเงนิต้นสัญญาเช่า (1.03) (0.70) (0.65) 

จ่ายคืนเงนิกู้ยืมระยะสั้น (20.00) (40.00) - 

จ่ายคืนเงนิกู้ยืมระยะยาว (55.00) - -

เงินปนัผลจ่าย - (161.15) (15.06) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - 60.00 - 

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว - 55.00 - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 305.61 33.15 (10.71) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธ ิ 19.15 2.92 5.65 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดต้นปี 67.26 64.34 58.69 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดสิ้นป ี 86.41 67.26 64.34 
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อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.98      2.43            2.27 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.58 2.06            1.94 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.46 0.75            0.22 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 5.33 4.12            4.76 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 68.48 88.59          76.68 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 11.55 17.15          17.53 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 31.60 21.28          20.82 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 5.79 8.27            8.92 

 ระยะเวลาชําระหน้ีเจ้าหนี้การค้า วัน 63.04 44.14          40.92 

Cash Cycle วัน 37.04 65.73       56.58 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)   

อัตรากําไรขั้นต้น % 28.46% 29.63% 29.44%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) % 11.60% 10.73% 14.38% 

อัตรากําไรอ่ืน % 0.79% 0.37% 1.40%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร % 119.81% 116.28% 36.67%

อัตรากําไรสุทธิ*  % 9.57% 7.88% 12.02% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 7.31% 13.43% 21.32%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 8.02% 8.75% 16.04%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 20.11% 20.93% 47.01%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.61 1.10            1.21 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.25 0.54            0.47 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า 50.94 12.53        274.50 

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า 0.48 0.17            1.16 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 0.00% 472.21% 26.64%
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 
สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัท ได้ดังนี้ 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 
2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ค่าโฆษณา 334.22 63.17% 321.93 74.11% 375.51 79.10% 

รายได้จากการให้บริการ 189.96 35.90% 107.65 24.78% 87.86 18.51% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน 0.64 0.13% 3.14 0.72% 4.59 0.96% 

รายได้จากการขายหนังสอื 0.13 0.02% 0.12 0.03% 0.25 0.05% 

รวมรายได้ 524.95 99.22% 432.84 99.64% 468.21 98.62% 

รายได้อื่น 4.14 0.78% 1.58 0.36% 6.54 1.38% 

รายได้รวมทั้งสิ้น 529.09 100.00% 434.42 100.00% 474.75 100.00% 

1) รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการผลิต

และออกอากาศรายการโทรทัศน์ของบริษัทและ CMED 
(CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด เป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัทถือครองหุ้นอยู่ท่ี 99.99%) ซ่ึงบริษัทจะทําการตกลง
เช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์เพ่ือออกอากาศรายการท่ีบริษัท
ดําเนินการผลิต และขายเวลาโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้า ได้แก่ 
กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
(Direct Customer) ท่ีต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการของตนเอง ท้ั งนี้ ในปี  2556 ในปี  2557 และ ปี 
2558 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 375.51 ล้านบาท 
เ ท่ า กั บ  321.93 ล้ า น บ า ท  แ ล ะ  334.22 ล้ า น บ า ท  
ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.10 ร้อยละ 74.11 และ
ร้อยละ 63.17 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็น
รายได้ค่าโฆษณาท่ีเกิดในนามบริษัทคิดเป็น ร้อยละ 50.69 
ร้อยละ 43.90 และร้อยละ 33.81 ของรายได้ค่าโฆษณา 
ตามลําดับ และเป็นรายได้ค่าโฆษณาในนาม CMED คิดเป็น
ร้อยละ 49.31 ร้อยละ 56.10 และร้อยละ 66.19 ของรายได้
ค่าโฆษณาใน ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการขายช่วงเวลา
โฆษณาจากรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศท่ีมีรูปแบบ
เป็น International Format มาผลิตและออกอากาศตาม
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของ CMED มีแนวโน้มเติบโต 
ท้ังนี้ เป็นผลจากเป็นรายการมีคุณภาพดี แตกต่าง และ

เหมาะสมกับวัฒนธรรมและการรับรู้ของคนไทย จึงทําให้
เป็นท่ีน่าสนใจของผู้ชมโทรทัศน์  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้จาก
ยอดรายได้ค่าโฆษณาในรายการดังกล่าว 

ในปี  2556 บริษัท มีรายได้ค่ าโฆษณาเท่ากับ 
375.51 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 79.10 ของรายได้
รวม ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จํานวนเท่ากับ 47.69 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 14.55 จากปี 2555 ซ่ึงการ
เพ่ิมข้ึนของรายได้ค่าโฆษณาในปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจาก
การผลิตและออกอากาศรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิรูปแบบรายการ
จากต่างประเทศของ CMED คือ “รายการ แดนซ์ ยัว เฟท 
ออฟ” โดยรายการนี้ทํารายได้ค่าโฆษณาให้แก่บริษัทในปี 
2556 จํานวน 84.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.41 
ของรายได้ค่าโฆษณา กอรปกับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ค่า
โฆษณาในรายการอ่ืนๆ จํานวน 6 รายการ ท่ีผลิตและ
ออกอากาศต่อเนื่องจากปี 2555 ได้แก่ “ละครหลวงตา
มหาชน” “รายการมาสเตอร์ คีย์” “รายการสาวแซ่ด เจน
เนอเรชั่น” “รายการขวัญถุงเงินล้าน” “รายการวูเม้นส์ 
วอยซ์” และ “รายการเทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์” แม้ว่าในปี 
2556 จะมีรายการท่ีผลิตและออกอากาศจบลงในปี 2555 
ได้แก่ “ละครแสบจ๋ิวป่วนหัวใจ” “รายการสะบัดช่อ” 
“ละครคู่รักต่างข้ัว” และ “รายการหน้ากากทองคํา” ก็ตาม  
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ในปี  2557 บริษัท มีรายได้ค่ าโฆษณาเท่ากับ 
321.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.11 ของรายได้รวม 
ซ่ึงลดลงในอัตราร้อยละ 14.27 จากปี 2556 โดยในปี 2557 
บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาท่ีลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2557 ธุรกิจโฆษณาได้รับผลกระทบจากปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ และส่งผลทําให้
รายได้ค่าโฆษณาลดลงในแต่ละรายการท่ีออกอากาศ กอรป
กับในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยจากระบบอนา-ล็อค เป็นระบบทีวีดิจิตอล ซ่ึงทํา
ให้จํานวนฐานผู้ชมรายการในแต่ละช่องมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้ตัวแทนโฆษณาและเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ จากปัจจัยดังกล่าวทําให้บริษัทต้องมีการทบทวน
แผนการผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่องสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะความนิยมของผู้รับชมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการพิจารณาและทยอยยกเลิกการ
ผลิตรายการที่ออกอากาศในบางสถานีโทรทัศน์ท่ีมีเรตต้ิง
ลดลงอย่างมาก เนื่องจากรายได้ค่าโฆษณาในรายการนั้นไม่
สร้างผลกําไรได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2557 ธุรกิจโฆษณาเริ่มมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นและทําให้
รายได้ค่าโฆษณาในแต่ละรายการดีขึ้นก็ตาม แต่ด้วยจํานวน
รายการท่ีออกอากาศของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง จึงทํา
ให้รายได้ค่าโฆษณารวมในปี 2557 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 2556 

ในปี  2558 บริษัท มีรายได้ค่ าโฆษณาเท่ากับ 
334.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.17 ของรายได้รวม 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 3.82 จากปี 2557 เกิดจากบริษัท
ผลิตรายการเพ่ิมข้ึน  1 รายการ ได้แก่ Hidden Singer 
(Thailand) ซ่ึ ง เป็ น ร า ย ก า ร  Format ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 
ออกอากาศช่วงเวลา Primetime วันเสาร์ 17.45 – 19.15 
น. เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2558  

2) รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

เกิดจากการให้บริการใน  3 ลักษณะ ได้แก่ 1) รับจ้าง
ออกแบบและผลิตรายการ 2) รับจ้างผลิตรายการ และ 3) 
รับจ้างจัดอีเว้นท์ โดยในปี  2556 ปี  2557 และปี  2558 
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 87.86 ล้านบาท 

107.65 ล้านบาท  และ 189.96 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 18.51  ร้อยละ 24.78 และร้อยละ  
35.90 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยมีรายได้จากการ
ให้บริการแยกตามลักษณะ ดังน้ี 

รายได้จากการให้บริการ 
2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รับจ้างออกแบบและผลิตรายการ 32.25 16.98% 78.95 73.34% 29.60 33.69% 
รับจ้างผลิตรายการ 144.82 76.24% 0 0.00% 51.90 59.08% 
รับจ้างจัดอีเว้นท์ 12.89 6.78% 28.70 26.66% 6.35 7.23% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 189.96 100.00% 107.65 100.00% 87.86 100.00% 

ท้ังนี้ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ
เท่ากับ 87.86 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 1.78 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 ซ่ึงแบ่งเป็นรายได้จาก
การรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ เท่ากับ 29.60 ล้าน
บาท  ห รือคิด เป็ นร้อยละ  33.69 ของรายได้จากการ
ให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างผลิตละครและรายการ
โทรทัศน์ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ “ละครตะวันบ้านทุ่ง” 
และ”รายการเอเชีย วอยซ์” ซ่ึงรายได้ในส่วนนี้ลดลงกว่า
ร้อยละ 49 เม่ือเทียบกับปี 2555 แต่ท้ังนี้ ในปี 2556 บริษัท

มีรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ เท่ากับ 51.90 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.08 ของรายได้จากการให้บริการ โดย
เป็นการรับจ้างผลิตรายการ “รายการ ไทยแลนด์ แดนซ์ 
นาว” ซ่ึงเป็นรายการท่ี CMED รับจ้างผลิตรายการตาม
รูปแบบจากต่างประเทศจากลูกค้าตัวแทนโฆษณารายหนึ่ง 
ในขณะท่ีรายได้รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ ในปี 2556 เท่ากับ 
6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.23 ของรายได้
จากการให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างจัดงาน อาทิ “งาน
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป  จังหวัดเชียงใหม่” “งาน
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ป ระช าสั ม พั น ธ์ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย ธัญ บุ รี”  “ ง าน
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระมงกุฎ” และ ”งานผลิตเพลง
สําหรับไปรษณีย์ไทย” 

สํ าห รับ ในปี  2557 บ ริษั ท มี ราย ได้ จ ากก าร
ให้บริการเท่ากับ 107.65 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
เท่ากับ 19.79 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 22.52 
โดยเป็นรายได้จากการรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ 
เท่ากับ 78.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.34 
ของรายได้จากการให้บริการ ซ่ึงบริษัทได้รับจ้างออกแบบ
และผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จํานวน 4 
รายการ ได้แก่ 1) “รายการสิงห์สนามหลวง” 2) “รายการ
แต๋ง เจี๊ยบ ดี้ วาไรต้ีสามฝ่าย” 3) “รายการกาละแมร์โชว์” 
และ 4) ละครแสนดี ท่ีออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 
2557 ผ่านช่องทรูโฟว์ยู ส่วนรายได้รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ในปี 
2557 เท่ากับ 28.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.66 
ของรายได้จากการให้บริการ ซ่ึงเกิดจากการรับจ้างจัดงาน
ให้กับลูกค้ารวม 10 งาน อาทิ งานประชาสัมพันธ์สินค้าโอ
ท อป  จั งห วั ด ส มุ ท รป ร าก า ร  จั งห วั ด พ ะ เย า  ง าน
ป ระช าสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า โอ ท อป เลี ย บ ท าง ด่ วน  งาน
ประชาสัมพัน ธ์ของมหาวิทยาลัย ธัญบุ รี งานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์น้ําพริกแม่ประนอม เป็นต้น  

ในปี  2558 บริษัท มีรายได้จากการให้บ ริการ
เท่ากับ  189.96 ล้านบาท  เพ่ิม ข้ึนจากปี  2557 เท่ ากับ 
82.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 76.46 ของรายได้
จากการให้บริการ โดยเป็นรายได้จากการรับจ้างออกแบบ
และผลิตรายการ เท่ากับ 32.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.98 ของรายได้จากการให้บริการ ซ่ึง
บ ริษั ท ได้ รั บ จ้ า งอ อกแบบ และผ ลิ ต รายก าร ให้ กั บ
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 1) “ราย
การแต๋ง เจี๊ยบ ดี้ วาไรต้ีสามฝ่าย”, 2) “รายการกาละแมร์” 
และ 3)”รายการวาไรต้ีแบเบอร์” และมีรายได้จากการ
รับจ้างผลิตรายการเท่ากับ   144.82 ล้านบาท  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 76.24 ของรายได้จากการให้บริการ ซ่ึง
บริษัทได้รับจ้างผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ 
จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 1)”ละครทางผ่านกามเทพ”, 2)”
รายการ Who’s Asking” และ 3)”รายการ The Price is 
Right (Thailand) ส่วนรายได้รับจ้างประชาสัมพันธ์สินค้า
รวมถึงการรับจ้างจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆ ให้กับลูกค้ามี
จํานวนรวมท้ังสิ้น 8 งาน รวมรายได้จากการให้บริการ 
12.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของรายได้จากการ
ให้บริการ 

3) รายได้จากการบริหารศิลปิน
บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจการบริหารศิลปินในปี 2556 และได้มีการจัดต้ังบริษัทบริหารศิลปินขึ้นมา ได้แก่ EM ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยในปัจจุบัน โดยบริษัทและ EM มีศิลปินท่ีมีสัญญาบริหารศิลปินอยู่ในสังกัดจํานวนหนึ่ง และมีรายได้จากการบริหารศิลปินรวม 
ในปี 2556 เท่ากับ 4.59 ล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 3.14 ล้านบาท ซ่ึงรายได้จากการบริหารศิลปินท่ีลดลงในปี 2557 
เนื่องมาจากปริมาณงานว่าจ้างศิลปินในสังกัดในปี 2557 ลดลงเป็นผลทําให้ส่วนแบ่งรายได้ท่ีได้ของบริษัทและ EM ลดลงตามไป
ด้วย ในปี 2558 มีรายได้จากการบริหารศิลปินเท่ากับ 0.65 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกสัญญาศิลปิน
ในสังกัด EM บางราย  

4) รายได้อื่น
ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 6.54 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท และ 4.14 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.38 ร้อยละ 0.36 และร้อยละ 0.78 ของรายได้รวม ตามลําดับ ซ่ึงรายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการพ้ืนท่ีในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบ
ฉากและอุปกรณ์สํานักงาน รายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว และอ่ืนๆ  ท้ังนี้ รายได้อ่ืนในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็น
รายได้ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรายได้อ่ืนในปี 2558 เนื่องจากในปี 
2558 บริษัทมีรายการปรับปรุงทางบัญชี และนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพ่ือผลตอบท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ซ่ึงในปี 2558 บริษัทรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นจํานวนเงินรวม 1.25 ล้านบาท 



57 

ต้นทุนและกําไรขั้นต้น 

ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมีรายได้ค่าโฆษณา ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการบริหาร
ศิลปิน และต้นทุนขายหนังสือ ซ่ึงต้นทุนขายและบริการหลัก ได้แก่ ค่าเช่าเวลาสถานี ค่าจ้างนักแสดงและพิธีกร ค่าลิขสิทธ์ิ ระบบ
ถ่ายทํารายการ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสถานท่ี และค่าองค์ประกอบฉากและเครื่องแต่งตัว เป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดนี้จะถูกจัดทําอยู่ใน
งบประมาณถ่ายทําในแต่ละรายการ ซ่ึงผ่านการอนุมัติตามข้ันตอนทุกครั้งก่อนดําเนินการผลิต 

ในปี  2556 มีต้น ทุนขายและบ ริการ  เท่ า กับ 
330.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.56 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมี
รายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 251.05 ล้านบาท ต้นทุนการ
ให้บริการ เท่ากับ 74.17 ล้านบาท ต้นทุนการบริหารศิลปิน
ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมดําเนินธุรกิจในปี 2556 นี้ เท่ากับ 5.00 ล้านบาท 
และต้นทุนขายหนังสือ เท่ากับ 0.16 ล้านบาท ท้ังนี้ ในปี 
2556 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จาก
การขายและบริการ เพ่ิมสูงข้ึนเป็นร้อยละ 70.56 จากอัตรา
ร้อยละ 64.56 ในปี 2555 ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของ
ต้นทุนการให้บริการที่ปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 คิดเป็นร้อย
ละ 38.69 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก CMED รับจ้างผลิต
รายการ International Format รายการหนึ่ง ซ่ึงมีสัดส่วน
ต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการโฆษณา
ที่ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.46 จากการได้รับช่วงเวลา
ออกอากาศรายการของบริษัทจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
เพ่ิมขึ้นจาก 30 นาที เป็น 60 นาที ซ่ึงมีผลทําให้บริษัทมี
ต้นทุนค่าเช่าเวลาเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีความสามารถในการหา
รายได้ค่าโฆษณาของรายการดังกล่าวไม่ได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

แต่อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวบริษัทได้ปรับแผนงานและ
ทยอยหยุดการผลิตและออกอากาศในระหว่างปี 2557  

ในปี  2557 มี ต้ น ทุ นขายและบ ริการเท่ ากั บ 
304.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมี
รายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 227.36 ล้านบาท ต้นทุนการ
ให้บริการ เท่ากับ 74.90 ล้านบาท ต้นทุนการบริหารศิลปิน 
เท่ากับ 2.23 ล้านบาท และต้นทุนขายหนังสือ เท่ากับ 0.09 
ล้านบาท ซ่ึงในปี 2557 บริษัทมีอัตราต้นทุนขายและบริการ
ต่อรายได้จากการขายและบริการ หรือมีอัตรากําไรข้ันต้น
ใกล้เคียงกับปี 2556 โดยในปี 2557 บริษัทมีอัตรากําไร
ขั้นต้นจากรายได้ค่าโฆษณาลดลงเม่ือเทียบกับปี 2556 
เนื่องจากปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทัศน์ดังท่ีกล่าว ซ่ึงส่งผลต่อ
การพิจารณาซ้ือโฆษณาในรายการโทรทัศน์ของตัวแทน
โฆษณาและผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง 
กอรปกับในปี 2557 บริษัทมีจํานวนรายการโทรทัศน์ ท่ี
ออกอากาศลดลงในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 จาก
การปรับแผนงานและทยอยหยุดการผลิตรายการท่ีไม่สร้าง
ผลกําไรให้กับกิจการ จึงทําให้ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่า
โฆษณาลดลงมากกว่าต้นทุนโฆษณาท่ีลดลง ในขณะท่ี 

ประเภทธุรกจิ 
/ กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 

2558 2557 2556 

กําไรข้ันต้น
(ล้านบาท) 

อัตรากําไร
ขั้นต้น

(ร้อยละ) 

กําไรข้ันต้น
(ล้านบาท) 

อัตรากําไร
ขั้นต้น

(ร้อยละ) 

กําไร (ขาดทุน) 
ขั้นต้น

(ล้านบาท) 

อัตรากําไร
ขั้นต้น

(ร้อยละ) 
รายได้ค่าโฆษณา 97.04 29.09% 94.57 29.38% 124.46 33.14% 
รายได้จากการให้บริการ 52.12 27.43% 32.76 30.43% 13.69 15.58% 
รายได้จากการบริหารศิลปิน 0.20 31.25% 0.91  8.98% (0.41) -9.15%
รายได้จากการขายหนังสือ 0.04 30.77% 0.03 25.00% 0.09 36.00% 

รวม 149.40 28.46% 128.27 29.63% 137.83 29.44% 
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บริษัทมีอัตรากําไรข้ันต้นจากรายได้จากการให้บริการในปี 
2557 ท่ีดีขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากรายการรับจ้างผลิตส่วน
ใหญ่สัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการ
อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และในปีดังกล่าว CMED ไม่มีการ
รับจ้างผลิตรายการท่ีมีรปูแบบ International Format 

ในปี  2558 มี ต้ น ทุ นขายและบ ริการเท่ ากั บ 
375.55 คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกิจท่ีมีรายได้ค่า
โฆษณา เท่ากับ 237.18 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 
เท่ากับ 137.84 ล้านบาท ต้นทุนการบริหารศิลปิน เท่ากับ 
0.44 ล้านบาท และต้นทุนขายหนังสือ เท่ากับ 0.09 ล้าน

บาท ซ่ึงในปี 2558 บริษัทมีอัตราต้นทุนขายและบริการต่อ
รายได้จากการขายและบริการ หรือมีอัตรากําไรขั้นต้นลดลง
เนื่องจากสภาวะตลาดโดยรวม ประกอบกับอัตราการเติมโต
ของทีวีดิจิตอลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลให้การซ้ือสื่อ
โฆษณาชะลอตัว สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลต้องปรับตัวโดยการ
ลดต้นทุนการจ้างผลิตลง ส่งผลโดยตรงต่อกําไรท่ีบริษัทจะ
ได้รับจากการรับจ้างผลิต 

ท้ั งนี้  บริษัทมีอัตรากําไรข้ันต้น  ในปี  2556 ปี 
2557 และในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 29.44 ร้อยละ 29.63 
และร้อยละ 28.46 ของรายได้จากการขายและบริการ 
ตามลําดับ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 
2556 ปี  2557 และปี  2558 เท่ ากั บ  70.50 ล้ าน บ าท 
เท่ ากับ  81.81 ล้านบาท  และเท่ากับ  88.50 ล้านบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.06 ร้อยละ 18.90 และ
ร้อ ยละ  16.85 ของราย ได้ จ ากการขายและบ ริก าร 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนของค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร ดังน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด ค่าประชาสัมพันธ์รายการ ค่านายหน้าเพ่ือเสริม
การขาย และค่ารับรอง อาทิ ค่าของขวัญปีใหม่ และค่าเลี้ยง
รับรองลูกค้า เป็นต้น โดยในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 5.37 ล้านบาท 3.84 
ล้านบาท และ 8.63 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายใน
การขายในปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 4.79 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 124.74 เม่ือเทียบกับปี 
2557 เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดท้ัง
ในส่วนของค่าวิจัยและพัฒนา ค่ารับรอง และค่าส่งเสริมการ
ขาย ท่ีสืบเนื่องจากการขยายฐานรายได้ของบริษัท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าท่ี
ปรึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ประมาณร้อยละ 50 เกิดจากค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ซ่ึงในงวดบัญชีปี 
2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เท่ากับ 65.13 ล้านบาท 77.97 ล้านบาท และ 79.87 ล้าน
บาท ตามลําดับ ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2558 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากับ 1.90 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากการเพ่ิม ข้ึนของการปรับเพ่ิมเงิน เดือนและ
สวัสดิการพนักงาน ค่าชดเชยพนักงานเกษียณอายุ และค่า
สอบบัญชี เพ่ือรองรับกับธุรกิจท่ีกําลังขยายตัวข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องท้ังในส่วนของจํานวนรายการ และการยกระดับการ
ดําเนินงานของบริษัทเพ่ือรองรับมาตรฐานต่างๆ ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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กําไรสุทธิและอัตรากําไรสทุธ ิ

บริษัทมีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 73.87 
ล้านบาท 48.03 ล้านบาท และ 65.04 ล้านบาท ตามลําดับ 
โดยบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 0.27 ล้านบาท 3.83 
ล้านบาท และ 1.28 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงการลดลงของ
รายการต้นทุนทางการเงินในปี 2558 เกิดจากการจ่ายชําระ
คืนเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ท่ีนํามาเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน และจ่ายชําระคืนเงินกู้เพ่ือนํามาใช้ใน
การซ้ือท่ีดินสําหรับก่อสร้างสตูดิโอใหม่ รวมเป็นจํานวนเงิน 
70 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ย
จ่ายลงจากปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2556 ปี 2557  และ ปี 2558 เท่ากับ 17.30 ล้านบาท 
10.08 ล้านบาท  และ13.50 ล้านบาท  ตามลําดับ  โดย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท เกิดจากภาษีเงินได้ท่ีคํานวน
จากอัตราภาษีท่ีบริษัทต้องชําระสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับ

ปี และเกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอตัดบัญชีตามมาตรฐาน
บัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได้ (รายละเอียดเพ่ิมเติมหัวข้อ 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 

บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 56.30 ล้านบาท 34.12 
ล้านบาท และ 50.26 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรา
กําไรสุทธิในปี 2556 ปี 2557  และปี 2558 เท่ากับร้อยละ  
12.03 ร้อยละ 7.88 และร้อยละ 9.57 ตามลําดับ โดยการ
เพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิในปี 2558 ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 
เม่ือเทียบกับปี 2557 เป็นผลจากการลดลงของรายได้ท่ี
กล่าวมา และผลจากการลดลงของอัตราการทํากําไรของ
ธุรกิจรับจ้างผลิต  ขณะเดียวกันมีการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารท่ีปรับเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 8.17 เม่ือเทียบ
กับปี 2557 ดังรายละเอียดท่ีกล่าวมาในหัวข้อค่าใช้จ่าย
ข้างต้น 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ปี  2556 ปี  2557 และปี  2558 บ ริษัท มี อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 21.32 ร้อยละ 13.43 
และร้อยละ 7.31 ตามลําดับ  โดยการลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 เกิดจากการเพิ่มข้ึนของกําไร
สุทธิของปี 2558 จากปี 2557 จํานวน 16.13 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 47.26 และการเพ่ิมข้ึนของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 

2558 จากปี 2557 ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 254.02 ล้านบาท เป็น 
687.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170.51 ซ่ึงเกิดจากการที่
บริษัทออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและเข้าจดทะเบียน โดยเร่ิมทํา
การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2558 จํานวน 200 ล้านหุ้นในราคาจองซ้ือหุ้นละ 2 บาท 
(PAL 0.25 บาท/หุ้น) 
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ฐานะทางการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ เท่ากับ 387.80 
ล้านบาท เท่ากับ 392.39 ล้านบาท และเท่ากับ 860.37 
ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายการสินทรัพย์ท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังน้ี 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 
2558 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เท่ากับ เท่ากับ 70.99 ล้านบาท เท่ากับ 67.27 ล้านบาท 
และเท่ากับ 86.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.31 ร้อย
ละ 17.14 และร้อยละ 10.05 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ 
โดยประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย

ในปี 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริม
สภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงเมื่อต้องการ 
ซ่ึงได้ถูกจัดประเภทไว้ในสินทรัยพ์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 
244.11 ล้านบาท และที่ระบุระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี 
ซ่ึงถูกจัดประเภทไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 40.35 
ล้านบาท รวมเป็นจํานวน 284.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
33.06 ของสินทรัพย์รวม (ในปี 2556 และปี 2557 ไม่มีการ
ถือครอง) 
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน ณ 
วัน ท่ี  31 ธันวาคม  ของปี  2556 ปี  2557 และปี  2558 

เท่ากับ 147.36 ล้านบาท เท่ากับ 80.63 ล้านบาท และ
เท่ากับ 126.14 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 
38.00 ร้อยละ 20.55 และร้อยละ 14.66 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน 
ดังน้ี  

ลูกหนี้การค้า 
บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 136.26 ล้าน
บาท เท่ากับ 70.63 ล้านบาท และเท่ากับ 120.75 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยลูกหนี้การค้าในปี 2557 ลดลงผันแปรตาม
การลดลงของรายได้ค่าโฆษณาเป็นสําคัญ ในปี 2558 ลูกหนี้
การค้าเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จํานวน 50.12 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.96 จากยอดลูกหนี้สุทธิของปี 2557 ปัจจัยหลัก
มาจากการรับจ้างผลิตรายการใหม่จากสถานีโทรทัศน์ช่อง
หนึ่ง โดยเป็นรายการขนาดใหญ่มูลค่าสูงในช่วงคร่ึงปีหลัง จึง
ส่งผลให้มีลูกหนี้การค้าปลายงวดจากยอดท่ียังไม่ถึงกําหนด
รับชําระเพ่ิมสูงข้ึน   

ท้ังนี้ในปี 2558 อายุลูกหนี้ของบริษัทกว่าร้อยละ 
97.70 เป็นลูกหนี้ท่ีมีอายุยังไม่ครบกําหนดชําระ บริษัทมี
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้าท่ี
มียอดค้างชําระหนี้เกินกว่า 1 ปี โดยต้ังสํารองตามยอดหนี้ท่ี
มี และจะตัดจําหน่ายหนี้สูญเม่ือบริษัทได้ติดตามทวงถาม
ลูกหนี้จนถึงท่ีสุดแล้ว ซ่ึงการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีผ่าน
มาเป็นไปตามนโยบายที่บริษทักําหนด  

รายการลูกหนี้การค้า (ล้านบาท) 2558 2557 2556 

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 120.75 70.63 136.26 
เกินกําหนดชําระ 

น้อยกว่า 3 เดือน 
เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน - - - 
เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 
เกินกว่า 12 เดือน 2.84 2.84 0.30 

รวมลูกหนี้การค้า 123.59 73.47 136.56 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (2.84) (2.84) (0.30) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 120.75 70.63 136.26 
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บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดนโยบายการให้
เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าระหว่าง 60 ถึง 90 วัน ขึ้นอยู่
กับการเจรจาและการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่าย
บริหารสําหรับลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทกําหนดนโยบายใน
การติดตามหนี้สําหรับลูกหนี้ท่ีมีอายุเกินกว่า 90 วัน ผ่าน
การออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

ลูกหนี้อ่ืน 
รายการลูกหนี้ อ่ืน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

และรายได้ค้างรับ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 
2557 และปี 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้อ่ืน เท่ากับ 11.10 
ล้านบาท เท่ากับ 10.00 ล้านบาท และเท่ากับ 5.39 ล้าน
บาท ตามลําดับ ซ่ึงในปี 2556 และปี 2557 ลูกหนี้อ่ืนส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้ค้างรับจาก
รายการท่ีบริษัทรับจ้างผลิตรายการหนึ่ง ในปี 2558 ลูกหนี้
อ่ืนส่วนใหญ่ก็ยังคงเกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และ
รายได้ค้างรับแต่มียอดท่ีลงตํ่าลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านๆ มา 

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
ในเดือน ธันวาคม 2558 บริษัทได้ให้เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้นแก่บริษัทแห่งหนึ่ง ซ่ึงอาจเป็นคู่ค้าทางธุรกิจใน
อนาคต งวดแรกเป็นจํานวน 3 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมดังกล่าว
เป็นประเภทไม่มีหลักประกัน ภายใต้วงเงินท่ีได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารจํานวน 15 ล้านบาทโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด 
- สินค้าคงเหลือ

บ ริษั ท มีรายการสินค้ าคงเหลือ  ณ  วัน ท่ี  31 
ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 15.63 
ล้านบาท เท่ากับ 13.35 ล้านบาท และเท่ากับ 44.48 ล้าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 4.03 ร้อยละ 3.40 และร้อย
ละ 5.17 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการสินค้าคงเหลือกว่า
ร้อยละ  90 ของรายการสินค้ าคงเหลื อ ท้ั งหมด  เป็ น
ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ท่ีเกิดจากการถ่ายทําล่วงหน้าเพ่ือ
รอออกอากาศ และค่าดําเนินการต่างๆ สําหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนถ่ายทํา 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการสินค้าคงเหลือ 2558 2557 2556 

ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ 42.33 12.88 14.43 
หัก ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่า - (0.33) (2.52) 

ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์-สุทธิ 42.33 12.55 11.91 
หนังสือ 3.61 3.44 3.61 
หัก ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย (3.43) (3.44) (0.24) 

หนังสือ-สุทธิ 0.18 - 3.37 
สินค้าคงเหลืออืน 1.97 0.80 0.35 

รวม 44.48 13.35 15.63 

- อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2557 บริษัท มีรายการ

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เท่ากับ 103.92 ล้านบาท ซ่ึง
เกิดจากการลงทุนซ้ือท่ีดินสําหรับใช้เป็นท่ีตั้งสตูดิโอแห่งใหม่
รวมเนื้อท่ี 8 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ซ่ึงท่ีดินดังกล่าวบางส่วนจํานวน 4 ไร่ 2 
งาน 41.95 ตารางวา บริษัทซ้ือจากกรรมการ 2 ท่าน ใน
ราคาตํ่ากว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 (ก่อนแปร
สภาพ) วันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณารายการดังกล่าว 

และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

ท้ังนี้ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนดังกล่าวติด
ภาระค้ําประกันเงินกู้ยืมกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อท่ี 
5 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ และส่วนท่ี 2.3 การ
จัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อท่ี 14 รายการ
ระหว่างกัน) 

บ ริษั ท มี อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ พ่ื อ ก า ร ล งทุ น
ประกอบด้วยท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้าง
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สตูดิโอสําหรับเปิดให้บริการเช่าถ่ายทําละครและรายการแก่
บุคคลภายนอก ซ่ึงได้เริ่มก่อสร้างเม่ือปี 2557 และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประมาณเดือน มิถุนายน 2559 

โ ด ย ใ น ปี  2557 แ ล ะ ปี  2558 บ ริ ษั ท มี
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเท่ากับ 103.92 ล้านบาท 
และเท่ากับ 55.49 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุของการ
ลดลงเกิดจากการจัดประเภทสตูดิโอใหม่ตามแผนการใช้

พ้ืนท่ีล่าสุดท่ีได้รับการอนุ มัติจากผู้บริหารเม่ือวันท่ี 26 
มิถุนายน 2558 โดยแต่เดิมท่ีเคยจัดประเภทสตูดิโอท้ังหมด
สามอาคาร  เพ่ื อการให้ เช่ า กับบุ คคลภ ายนอก เป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จะเหลือเพียงหน่ึงอาคาร
เพ่ือให้เช่ากับบุคคลภายนอก โดยสองอาคารที่เหลือจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ถาวรท่ีมีไว้เพ่ือใช้ในการผลิต
รายการของกลุ่มบริษัทเองท่ีคาดว่าจะเพ่ิมมากข้ึน  

(หน่วย : ล้านบาท) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 2558 2557 2556 

ราคาตามบัญชีต้นปี 103.92 - -
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 25.50 - -
โอน มาจาก (ไปยัง) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (73.93) 103.92 - 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 55.49 103.92 - 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สทุธ ิ 55.49 103.92 - 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 
บริษัทมีรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 
116.40 ล้านบาท เท่ากับ 105.70 ล้านบาท และเท่ากับ 
234.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.02 ร้อยละ 26.94 
และร้อยละ 27.28 ของสินทรัพย์รวม ท้ังนี้ การลดลงของ
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2557 เป็นผล
จากการค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และในหว่างปี 2558 มีการ
จัดประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนใหม่ จึงส่งผล
ให้มียอดท่ีโอนออกจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
จํานวน  73.94 ล้านบาท  มารวมเป็น ท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ และประมาณร้อยละ 71 จากงานมูลค่าระหว่าง
ก่อสร้างสตูดิโอท่ีดําเนินการก่อสร้างจะถูกจัดประเภทมาเป็น
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณื  

ท้ังนี้ บริษัทได้มีการนําท่ีดินและอาคารบางส่วน 
เข้าเป็นหลักประกันสําหรับการขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ  
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และ 
ปี 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เท่ากับ 4.66 ล้านบาท เท่ากับ 5.87 ล้านบาท และเท่ากับ 
5.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 ร้อยละ 1.49 และ
ร้อยละ 0.67 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซ่ึงรายการ
ดังกล่าวเกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 12 
เร่ืองภาษีเงินได้ ท่ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้สําหรับงวด ซ่ึงประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีสําหรับปี 2556 ถึง ปี 2558 แสดงดังตาราง 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม) 2558 2557 2556 

ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื - 0.07 - 
ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัย 0.69 0.69 0.56 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.72 0.76 - 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและอาคาร 1.54 1.54 1.54 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2.56 2.26 2.00 
ผลขาดทุน 0.58 0.55 0.46 
กําไรจากหลักทรัพย์เผื่อขายที่ยังไม่เกิดขึ้น (0.29) - 0.10 
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.80 5.87 4.66 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

หนี้สนิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 

2558 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 123.81 ล้านบาท  เท่ากับ 
138.36 ล้านบาท และเท่ากับ 173.21 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 31.93 ร้อยละ 35.26 และร้อยละ 20.13  ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ  ท้ั งน้ี รายการหน้ีสินท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ มีดังน้ี  
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บริษัทมีรายการเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน ในปี 2557 เท่ากับ 20.00 ล้านบาท จากการใช้
วงเงินต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ิมเติม และได้ชําระคืนท้ังหมดในปี 2558 
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน ณ 
วัน ท่ี  31 ธันวาคม  ของปี  2556 ปี  2557 และปี  2558 
เท่ากับ  83.24 ล้านบาท  เท่ากับ  41.18 ล้านบาท  และ
เท่ากับ 137.90 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.46 ร้อยละ 10.50 และร้อยละ 16.03 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
ดังน้ี  

เจ้าหนี้การค้า 
บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 

2556 ปี  2557 และปี  2558 เท่ ากั บ  43.25 ล้ าน บ าท 
เท่ากับ  28.09 ล้านบาท  และเท่ากับ  101.55 ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยการเพิ่มข้ึนของเจ้าหนี้การค้าในปี 2558 เกิด
จาก ในส่ วนของ  CMED มี ยอด เรียก เก็ บ ค่ า เช่ า เวลา
สถานีโทรทัศน์คงค้างและค่าประชาสัมพันธ์รายการจาก
เจ้ าห นี้ ร า ยห นึ่ ง ท่ี เกิ ด จ าก รายก า ร  Hidden Singer 
(Thailand) และรายการ Dance your fat off (Thailand) 
ถูกเรียกเก็บรวมท่ีเดือน ธันวาคม 2558 และจากในส่วนของ
บริษัท มียอดเรียกเก็บค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์คงค้าง ซ่ึง
เป็นผลจากการท่ีทางสถานีเรียกเก็บค่าเช่าเวลาล่าช้ากว่า
กําหนดด้วยเหตุผลภายในของทางสถานี ในขณะท่ีบริษัทได้
บันทึกยอดหนี้ดังกล่าวไว้แล้ว  

เจ้าหนี้อ่ืน 
เจ้าหนี้อ่ืน ประกอบด้วย ค่าเวลาโฆษณาค้างจ่าย 

ส่วนลดค้างจ่ายให้กับตัวแทนโฆษณา และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อ่ืนๆ โดยบริษัทมีเจ้าหนี้ อ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 
2556 ปี  2557 และปี  2558 เท่ ากั บ  39.98 ล้ าน บ าท 
เท่ากับ 13.10 ล้านบาท และเท่ากับเท่ากับ 36.36 ล้านบาท 
ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้อ่ืนในปี 2557 เกิดจากการรับรู้ค่า
ดําเนินการก่อสร้างสตูดิโอของปี 2558 ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อ่ืนท่ียังไม่ถึงกําหนดชําระเงินเป็นส่วนใหญ่  
- เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เท่ากับ 55.00 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.02 ของสินทรัพย์รวม โดย
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รายการดังกล่าวเกิดจากการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
เพ่ือนํามาลงทุนในท่ีดินเพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งสตูดิโอแห่งใหม่ ในปี 
2558 บริษัทได้ชําระคืนเงิน กู้ดังกล่าวท้ังจํานวนให้แก่
สถาบันการเงิน  (รายละเอียดเพ่ิมเติมส่วน ท่ี  2.2 การ

ประกอบธุรกิจ หัวข้อท่ี  6 โครงการในอนาคต ) โดยมี
หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและการเข้า
ค้ําประกันโดยกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซ่ึงบริษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนจากการค้ําประกันดังกล่าว  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 

2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 263.99 ล้านบาท  เท่ากับ 
254.03 ล้านบาท และเท่ากับ 687.16 ล้านบาท ตามลําดับ 
หรือคิดเป็นร้อยละ  68.08 ร้อยละ 64.74 และร้อยละ 
79.87  ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยบริษทัมีกําไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 
และปี 2558 เท่ากับ 184.75 ล้านบาท เท่ากับ 75.64 ล้าน
บาท และเท่ากับ 122.85 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงการลดลง
ของกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เป็นผลจากในปี 2557 บริษัทและ CMED มีมติจ่ายเงินปัน
ผลจํานวนรวมท้ังสิ้น 129.59 ล้านบาทเพ่ือจัดโครงสร้างทุน  
ท้ังนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 
2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.47 เท่า เท่ากับ 0.54 
เท่า และเท่ากับ 0.25 เท่า ตามลําดับ  

ท้ังนี้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ
วันท่ี 3 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
30,000,000 บาทเป็น 33,364,700 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 33,647  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท สําหรับนํามาลงทุนในหุ้นสามัญของ CMED และ 
EM เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มสําหรับเตรียมความพร้อมในการ
นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และมีผลทําให้ CMED และ EM มีสถานะเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลําดับ นอกจากนี้ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถื อ หุ้นค ร้ัง ท่ี  2/2557 เม่ือวัน ท่ี  26 
กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 33,364,700 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,166,353 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 100 เพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม 

เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ .ศ . 2557 ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 200 ล้านหุ้น โดยมี
ราคาหุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรับรองการเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชนท่ัวไป และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
ของบริษัทจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท การ
ลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญท่ีออกแล้ว
ท้ังสิ้นจํานวน 600 ล้านหุ้น และมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 800 
ล้านหุ้น ต่อมาในช่วงวันท่ี 27 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2558 
บริษัทได้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็น
คร้ังแรกจํานวน 200 ล้านหุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้
จองในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (ทุน 0.25 บาท และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น 1.75 บาท) เป็นจํานวนเงินรวม 400 ล้านบาท 
โดยรวมถึงส่วนเกินทุนจํานวน 331.64 ล้านบาท และหุ้น
ของบริษัทได้เร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ี 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจํานวน 18.36 ล้านบาท แสดงหัก
จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้น 

สภาพคล่อง 
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ของปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เท่ากับ 255.64 ล้าน
บาท เท่ากับ 174.35 ล้านบาท และเท่ากับ 318.24 ล้าน
บาท  ตามลําดับ  ซ่ึงสาเหตุในการลดลงของสินทรัพย์

หมุนเวียนในปี 2556 และปี 2557 มีผลมาจากการปรับตัว
ลดลงของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซ่ึงแปรผันตาม 
การลดลงของรายได้ค่าโฆษณา ในปี 2558 บริษัทได้ทําการ
ระดมทุนโดยการเพ่ิมทุนจึงมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีเป็นเงิน



65 

สดเพ่ิมข้ึนจํานวน 400 ล้านบาท และได้ใช้เงินบางส่วนไปใน
การลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนเพ่ือก่อสร้างสตูดิโอ 

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 112.55 ล้าน
บาท เท่ากับ 71.87 ล้านบาท และเท่ากับ 160.35 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ  29.02 ร้อยละ 18.32 และร้อยละ 
18.64 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของ
หนี้สินหมุนเวียนในปี  2558 โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการ
เพ่ิมข้ึนของรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนท่ีเป็นผลมา
จากการผลิตรายการ Format International ให้แก่ทาง
สถานีโทรทัศน์ และเพื่อการขายโฆษณาท่ีรวมยอดมาเรียก
เก็บเม่ือเดือน  ธันวาคม  2558  รวมท้ังรายการหนี้ สิน
หมุนเวียน อ่ืน  อาทิ  รายการภาษี เงิน ได้ หัก  ณ  ท่ี จ่ าย 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม รายได้รับล่วงหน้า และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ 
เป็นต้น  

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและ
หนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 2.27 เท่า 
เท่ากับ 2.43 เท่า และเท่ากับ 1.98 เท่า และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.94 เท่า เท่ากับ 2.06 เท่า 

และเท่ากับ 1.58 เท่า ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า บริษัทมี
แนวโน้มอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วลดลง เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน จากการ
ก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่รวม 3 อาคาร มูลค่าการลงทุนราว 
240 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2558 บริษัทได้ชําระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 55 ล้านบาทเพ่ือ
ลดภาระต้นทุนทางการเงินลง โดยจ่ายจากเงินสดท่ีได้รับ
จากการเพ่ิมทุนมา  

และหากพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะ
พบว่าใน  ปี  2556 ปี  2557 และปี  2558 บริษัทมี Cash 
cycle เท่ากับ 56.58 วัน เท่ากับ 65.73 วัน และเท่ากับ 
37.04 วัน ซ่ึงการลดลงอย่างมากของ Cash Cycle ในปี 
2558 ดังกล่าวเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของระยะเวลาการจ่าย
ชําระหนี้เฉลี่ยท่ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้การค้าท่ี
บริษัทมีนโยบายกําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระหนี้อย่าง
เคร่งครัด พร้อมกับการลดลงของระยะเวลาการเก็บหนี้ของ
กิจการที่ เป็นผลจากการที่กิจการมีลูกค้าจากหน่วยงาน
ราชการลดลงจากสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2558 

กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัท

มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน เท่ากับ 24.68 
ล้านบาท เท่ากับ 53.85 ล้านบาท และเท่ากับ 72.97 ล้าน
บาท ตามลําดับ ซ่ึงการในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2556 เป็นผลจาก
รายการลูกหนี้การค้าท่ีเรียกเก็บได้มากข้ึน และในปี 2558 
บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน เป็นผลจาก
การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้การค้าท่ีสูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้
การค้าจึงเกิดผลต่างเป็นกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัท
มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ติดลบเท่ากับ 8.32 
ติดลบเท่ากับ 84.08 ล้านบาท และติดลบเท่ากับ 359.43 
ล้านบาท ตามลําดับ โดยการติดลบของกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมการลงทุนในปี 2557 เกิดจากการลงทุนซ้ือท่ีดินเพ่ือ
ก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่สําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
และการติดลบของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในปี 
2558 เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลัก
ประกอบกับการก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ท่ียังคงดําเนินการ
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2559  
  บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ในงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ (10.71) 
ล้านบาท เท่ากับ 33.15 ล้านบาท และเท่ากับ 305.61 ล้าน
บาท ตามลําดับ ซ่ึงกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหา
เงินในงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 33.15 ล้านบาท เป็นการ
ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเพ่ือจัดโครงสร้างทุน และการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในขณะบริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีการ
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จ่ายเงินปันผลเพ่ือใช้ไปในการจัดโครงสร้างทุน ในปี 2558 มี
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 305.61 
ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในขณะท่ีบริษัทได้
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวท้ังหมด 

บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน 
(Cash Basis) ใน ปี  2556 เท่ า กั บ  1.16 เท่ า   ปี  2557 
เท่ากับ 0.17 เท่า และปี 2558 เท่ากับ 0.48 เท่า ตามลําดับ 

ซ่ึงในปี 2558 ปรับสูงข้ึนจากปี 2557 เล็กน้อย เนื่องจากใน
ปี 2558 บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรและมีเงินสด
รับจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน ประกอบกับในระหว่างปี 
2558 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจึงส่งผลให้ภาระ
ผูกพันในปี 2558 ลงลงกว่าปี 2557 จึงเชื่อม่ันว่าบริษัทจะ
ยังคงสามารถชําระภาระผูกพันต่างๆได้ ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทไม่
มีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 



งบการเง�นเปร�ยบเทียบรวม
และเฉพาะบร�ษัท



บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และของเฉพาะของบริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือ 
ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
ท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

i 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท  
ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

i 
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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 86,438,399 67,268,657 75,788,891 46,204,368
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 9 40,350,600 - 40,350,600 -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 126,141,615 80,632,867 102,744,809 64,613,077
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 3,000,000 - 3,000,000 -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กรรมการ
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 30.4 - - - -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 11 44,483,151 13,348,756 43,256,232 13,348,756
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 17,823,105 13,096,922 10,998,500 8,516,667

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 318,236,870 174,347,202 276,139,032 132,682,868

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 33,418,796 36,339,457
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 9 244,110,564 - 202,016,263 -
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 14 848,000 1,396,696 848,000 1,396,696

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 15 55,492,485 103,926,467 55,492,485 103,926,467
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 234,719,257 105,696,160 233,661,966 103,892,622
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 17 688,566 682,865 683,785 674,426
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 5,800,995 5,865,796 5,800,995 5,318,203
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 472,900 472,900 472,900 472,900

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 542,132,767 218,040,884 532,395,190 252,020,771

รวมสินทรัพย์ 860,369,637 392,388,086 808,534,222 384,703,639

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

22 - 20,000,000 - 20,000,000
19 137,901,211 41,183,006 94,716,849 37,893,986

20 - 1,034,735 - -
21 22,452,187 9,664,153 20,282,547 7,660,806

160,353,398 71,881,894 114,999,396 65,554,792

22 - 55,000,000 - 55,000,000
18 15,256 157,009 - -
23 12,843,509 11,331,424 12,825,486 11,321,969

12,858,765 66,488,433 12,825,486 66,321,969

หน้ีสินและส่วนของผ้ถูือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกู้ ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เจา้หน้กีารค้าและเจา้หน้อีื่น
ส่วนของหน้สีินตามสัญญาเช่า
   การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
หน้สีินหมุนเวียนอืน่

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หน้สีินภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 173,212,163 138,370,327 127,824,882 131,876,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 800,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 800,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2557 : หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.25 บาท) 200,000,000 150,000,000 200,000,000 150,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24 331,641,290 - 331,641,290 -

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 6,376,578 3,336,470 6,376,578 3,336,470
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 122,853,323 75,635,866 113,551,296 71,515,651
องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้
ส่วนเกินทุนจากการปรับโครงสร้าง 13 25,045,423 25,045,423 27,974,757 27,974,757
   ของกลุ่มบริษทั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,240,860 - 1,165,419 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 687,157,474 254,017,759 680,709,340 252,826,878

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 860,369,637 392,388,086 808,534,222 384,703,639

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดค่้าโฆษณา 334,222,941 321,934,475 138,846,465 163,486,080

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 189,957,640 107,652,287 287,437,640 162,165,131

รายไดจ้ากการบริหารศิลปิน 645,555 3,139,881 645,555 1,182,736

รายไดจ้ากการขายหนงัสือ 127,339 116,268 127,339 116,268

รวมรายได้จากการขายและบริการ 524,953,475 432,842,911 427,056,999 326,950,215

ตน้ทุนการโฆษณา (237,184,738) (227,364,054) (89,347,737) (129,191,803)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (137,843,127) (74,896,683) (206,635,661) (108,572,663)

ตน้ทุนการบริหารศิลปิน (442,977) (2,227,054) (461,855) (935,478)

ตน้ทุนการขายหนงัสือ (85,321) (88,396) (85,321) (88,396)

รวมต้นทุนขายและบริการ (375,556,163) (304,576,187) (296,530,574) (238,788,340)

กําไรขั้นต้น 149,397,312 128,266,724 130,526,425 88,161,875

รายไดอ่ื้น 26 4,135,011 1,583,450 3,996,868 570,980

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 153,532,323 129,850,174 134,523,293 88,732,855

ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,628,562) (3,841,202) (7,012,902) (3,102,631)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (79,865,480) (77,971,133) (69,079,388) (60,817,579)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 27 65,038,281 48,037,839 58,431,003 24,812,645

ตน้ทุนทางการเงิน (1,276,825) (3,833,577) (1,244,490) (3,741,511)

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 63,761,456 44,204,262 57,186,513 21,071,134

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (13,503,891) (10,077,757) (12,110,760) (5,344,725)

กําไรสุทธิสําหรับปี 50,257,565 34,126,505 45,075,753 15,726,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

74

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรับปี 50,257,565 34,126,505 45,075,753 15,726,409

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 9 1,551,075 507,492 1,456,774 507,492

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 18 (310,215) (101,498) (291,355) (101,498)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,240,860 405,994 1,165,419 405,994

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 51,498,425 34,532,499 46,241,172 16,132,403

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 50,257,565 20,813,050 45,075,753 15,726,409

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง

   ของกลุ่มบริษทั - 13,313,455 - -

50,257,565 34,126,505 45,075,753 15,726,409

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 51,498,425 21,219,044 46,241,172 16,132,403

ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้าง

   ของกลุ่มบริษทั - 13,313,455 - -

51,498,425 34,532,499 46,241,172 16,132,403

กําไรต่อหุ้น : 29

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.07 0.09 0.06 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



ส่วนเกินทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

จากการปรับ ส่วนเกิน (ส่วนลด) องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ก่อนการปรับ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง กําไรสะสมที่ยัง โครงสร้าง จากการตีราคา ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น โครงสร้าง รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ของกลุ่มบริษัท เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ของกลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 30,000,000 - 3,000,000 184,754,042 - (405,994) (405,994) 217,348,048 46,649,771 263,997,819

หุน้สามญัออกเพิ่ม 24 116,635,300 - - - - - - 116,635,300 - 116,635,300

เงินปันผลจ่าย 31 - - - (129,594,756) - - - (129,594,756) (31,553,103) (161,147,859)

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 336,470 (336,470) - - - - - -

การออกหุน้เพื่อการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 13 3,364,700 - - - 27,974,757 - 27,974,757 31,339,457 - 31,339,457

การโอนส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เกิดขึ้น

ก่อนการปรับโครงสร้างธุกิจไปเป็นส่วนเกินทุน

จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 13 - - - - (2,929,334) - (2,929,334) (2,929,334) (28,410,123) (31,339,457)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 20,813,050 - 405,994 405,994 21,219,044 13,313,455 34,532,499

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 150,000,000 - 3,336,470 75,635,866 25,045,423 - 25,045,423 254,017,759 - 254,017,759

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 150,000,000 - 3,336,470 75,635,866 25,045,423 - 25,045,423 254,017,759 - 254,017,759

หุน้สามญัออกเพิ่ม 24 50,000,000 331,641,290 - - - - - 381,641,290 - 381,641,290

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 3,040,108 (3,040,108) - - - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 50,257,565 - 1,240,860 1,240,860 51,498,425 - 51,498,425

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 200,000,000 331,641,290 6,376,578 122,853,323 25,045,423 1,240,860 26,286,283 687,157,474 - 687,157,474

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ส่วนเกินทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม
จากการปรับ ส่วนเกิน (ส่วนลด) องค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง กําไรสะสมที่ยงั โครงสร้าง จากการตีราคา ของส่วนของ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ของกลุ่มบริษทั เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 30,000,000 - 3,000,000 185,720,468 - (405,994) (405,994) 218,314,474
หุน้สามญัออกเพิ่ม 24 116,635,300 - - - - - - 116,635,300
เงินปันผลจ่าย 31 - - - (129,594,756) - - - (129,594,756)
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 336,470 (336,470) - - - -
การออกหุน้เพื่อการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 13 3,364,700 - - - 27,974,757 - 27,974,757 31,339,457
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 15,726,409 - 405,994 405,994 16,132,403

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 150,000,000 - 3,336,470 71,515,651 27,974,757 - 27,974,757 252,826,878

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 150,000,000 - 3,336,470 71,515,651 27,974,757 - 27,974,757 252,826,878
หุน้สามญัออกเพิ่ม 24 50,000,000 331,641,290 - - - - - 381,641,290
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 3,040,108 (3,040,108) - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 45,075,753 - 1,165,419 1,165,419 46,241,172

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 200,000,000 331,641,290 6,376,578 113,551,296 27,974,757 1,165,419 29,140,176 680,709,340

งบการเงนิเฉพาะบริษทั
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 63,761,456 44,204,262 57,186,513 21,071,134
รายการปรับปรุง
   ค่าเส่ือมราคา 16 10,755,466 12,870,546 10,015,345 12,146,930
   ค่าตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17 412,861 356,465 409,203 353,904
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 1,512,085 1,319,539 1,503,517 1,314,585
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 27 - 3,776,596 - 3,776,596
   (กลบัรายการ)ขาดทุนจากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 11 (329,443) (2,195,134) (329,443) (2,195,134)
   (กลบัรายการ)ขาดทุนจากค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 11 (7,460) 3,201,934 (7,460) 3,201,934
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 2,920,661 -
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 26 266,857 68,907 260,731 68,907
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26 1,079 5,128 1,079 5,128
   (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 26 (636,429) 417,244 (636,429) 417,244
   ดอกเบ้ียรับ 26 (569,690) (743,201) (440,908) (359,629)
   เงินปันผลรับ 26 (612,515) (278,277) (612,515) (278,277)
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,276,825 3,833,577 1,244,490 3,741,511
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

- เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 548,696 3,875,112 548,696 3,875,112
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (45,508,748) 62,720,317 (38,131,732) 36,209,525
- สินคา้คงเหลือ (30,797,492) 1,275,265 (29,570,573) 1,135,265
- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,030,885 (864,232) (9,703) (761,684)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 100,000 - -
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 80,098,455 (40,399,247) 40,203,113 (15,254,243)
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,788,034 (12,741,950) 12,621,741 (6,182,302)

เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 94,990,922 80,802,851 57,176,326 62,286,506
- จ่ายดอกเบ้ีย (1,354,804) (3,755,598) (1,322,469) (3,663,532)
- จ่ายภาษีเงินได้ (20,648,127) (23,192,432) (15,357,038) (14,525,278)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 72,987,991 53,854,821 40,496,819 44,097,696

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน (3,000,000) - (3,000,000) -
เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการ 30.4 - (13,480,000) - (4,480,000)
เงินสดรับจากการรับชาํระหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่

กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.4 - 31,740,000 - 22,740,000
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 9 (472,500,581) - (430,500,581) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (20,690,962) (103,926,467) (20,690,962) (103,926,467)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,337,252) (3,966,211) (54,337,252) (3,867,432)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (319,641) (286,600) (319,641) (275,600)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 14,506 - 14,506 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 190,226,921 4,586,756 190,226,921 4,586,756
ดอกเบ้ียรับ 569,690 974,837 440,908 591,265
เงินปันผลรับ 612,515 278,277 612,515 278,277

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (359,424,804) (84,079,408) (317,553,586) (84,353,201)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน 24 381,641,290 120,000,000 381,641,290 120,000,000
จ่ายคืนเงินตน้สญัญาเช่า (1,034,735) (697,874) - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น 22 (20,000,000) (40,000,000) (20,000,000) (40,000,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 22 (55,000,000) - (55,000,000) -
เงินปันผลจ่าย 31 - (161,147,859) - (129,594,756)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 22 - 60,000,000 - 60,000,000
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 22 - 55,000,000 - 55,000,000

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 305,606,555 33,154,267 306,641,290 65,405,244

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 19,169,742 2,929,680 29,584,523 25,149,739
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดตน้ปี 8 67,268,657 64,338,977 46,204,368 21,054,629

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดส้ินปี 8 86,438,399 67,268,657 75,788,891 46,204,368

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4,813,930 - 4,813,930 -
เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,943,667 59,867 11,943,667 59,867
การแลกเปล่ียนหุน้เพื่อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 31,339,457

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

1213/309 - 10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1. การผลิตละครโทรทศัน์และรายการบนัเทิงต่างๆ
2. การบริการโฆษณาและจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
3. การจดัการ ส่งเสริม ผลิตการแสดง ดนตรี ละคร และภาพยนตร์ทุกชนิด
4. การบริหารศิลปิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาํหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน  
(ยกเวน้เงินลงทุนประเภทเผือ่ขายซ่ึงไดใ้ชเ้กณฑมู์ลค่ายติุธรรม) 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และ 
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ือง
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้นหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558  

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดให้กิจการจดักลุ่ม
รายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑ์วา่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัไดน้าํการเปล่ียนแปลงน้ีมาใชใ้นงบการเงินน้ีแลว้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดใหร้ายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สาํรองไวใ้ชง้าน และอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้คาํนิยามของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวให้จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที  
ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่
เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อกาํหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน
ดาํเนินงาน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมสาํหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดย
ปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลง 
ท่ีมีสาระสําคญัจากจาํนวนเงินท่ีได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสําหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่ “ควบคุม” ซ่ึงถูกนาํมาใชแ้ทนหลกัการ
ของการควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานน้ีได้กาํหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของการควบคุม อธิบาย
หลกัการของการนาํหลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการจดัทาํงบการเงินรวม หลกัการ
สาํคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอาํนาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะ 
ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงให้เห็นถึงอาํนาจการควบคุมท่ีเหนือกว่าผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจาก
การท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของ 
มูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับใชใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเวน้เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูล 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

(ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ 
ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทาง
บญัชีสาํหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้หช้ดัเจนข้ึน การปรับปรุง
ดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้น
เกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วม
กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผย
จาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายให้แก่กิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญั ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
บริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให ้
วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงั
กาํไรหรือขาดทุน ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย  ์ได้มีการกาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการ
จาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลาํดบั 
ชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสําคญัท่ีใช ้ผูบ้ริหารอยูใ่น
ระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกบัการปรับ 
ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการตีราคาใหม่ ผูบ้ริหาร 
อยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึนว่ากิจการ
ควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
นั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



87 

2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้ งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)  
ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์อง
ส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานของกิจการ ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห้คาํนิยามของ
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวส่งผล
ให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการนาํบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมารวม
ในการจดัทาํงบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้นดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลค่ายุติธรรมได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกับ
ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน ผูบ้ริหาร
อยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงาน

ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  

(ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29
(ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

2.3  บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับ 
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน 
จากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั 
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียอาํนาจควบคุม 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้
ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ย
มูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทน 
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ผลกาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 
หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ
ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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2 นโยบายทางบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 

2.3  บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สีย
ในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน 
ผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทั นโยบาย
การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุน  

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุน
นั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี 
เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงถึงผลิตภณัฑร์ายการโทรทศัน์ มว้นเทป และหนงัสือ 

ผลิตภณัฑร์ายการโทรทศัน์แสดงถึงตน้ทุนของรายการโทรทศัน์ทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิตและท่ีผลิตเสร็จพร้อมท่ีจะออกอากาศ ตน้ทุน
ของรายการโทรทศัน์ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตรายการ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือรายการโทรทศัน์ 
ไดอ้อกอากาศแลว้ 

หนงัสือ และสินคา้อ่ืนแสดงตามราคาทุนหรือราคาตลาดแลว้แต่ราคาใดตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริษทับนัทึกมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บเป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

2.8 เงนิลงทุน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ เป็นเงินลงทุน 
เผื่อขาย การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลา
ลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง  
ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน 
จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
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2.8 เงนิลงทุนอ่ืน (ต่อ) 

เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของ 
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไป
บางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้ 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่
ระหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้ืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยดุพกัทนัทีเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหวา่งท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีกลุ่มบริษัท 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมด
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียน
แทนออก 
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2.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุน
นั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทน จะถูกตดัรายการออกสาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  อ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน (หรือราคาท่ีตีใหม่) แต่ละ
ชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 
อาคาร  20 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทศัน์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที  

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2.11 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากต้นทุนในการได้มาและ 
การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี 

ต้นทุนท่ีใช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน  ต้นทุนการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
ในการออกแบบและการทดสอบท่ีสามารถระบุได ้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงควบคุมโดยกลุ่มบริษทั จะรับรู้
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ของการรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืน ๆ ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเป็นไปตามขอ้กาํหนดของการรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และ 
จะไม่รับรู้ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นรายจ่ายเม่ือเร่ิมแรกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายหลงั 

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเม่ือได้มาให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพื่อการพฒันาและ 
บวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละ 
ตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี 

2.12 สัญญาเช่า - กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา
เช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุ
ของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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2.13 เงนิกู้ยืม 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลา
ของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

2.14 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
ผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กบัการ
ตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์
หรือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้ง
ทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีตอ้ง
เสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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2.14 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

2.15 ประมาณการหนีสิ้น 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทักาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ
ผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการ 
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า   

กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั  
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ
หน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

2.16  ผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดโครงการบาํเหน็จบาํนาญในบางรูปแบบ โดยเป็นการจ่ายชาํระผ่านผูบ้ริหารกองทุน ซ่ึงมีการคาํนวณโดยใชว้ิธีทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นระยะ ๆ กลุ่มบริษทัมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ สาํหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มบริษทั
จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่าย 
เงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายใหพ้นกังานทั้งหมดสาํหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั สาํหรับ
โครงการผลประโยชน์คือโครงการบาํเหน็จบาํนาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บ
เม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน
หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว  ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบั
ระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ  

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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2.17 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุน้ใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือขายหุน้ ซ่ึงสุทธิจากภาษีและถูกแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ดงักล่าว 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
เพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินได้แลว้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใด ๆ ท่ีไดรั้บจากการขายหรือนาํหุ้นทุน
ซ้ือคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไว ้
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.18 การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดค่้าโฆษณาเม่ือการโฆษณาออกอากาศทางโทรทศัน์แลว้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือใหบ้ริการแลว้เสร็จ รายไดค่้าบริการประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตละครและรายการ 
และรายไดจ้ากการจดักิจกรรม 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการบริหารศิลปินเม่ือศิลปินในสังกดัไดใ้ห้บริการตามขอ้ตกลงในสัญญาบริการในแต่ละคร้ังตามท่ีระบุในสัญญา
กบัลูกคา้แลว้ โดยปกติสัญญาบริการมีอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 1 ปี ซ่ึงกาํหนดใหศิ้ลปิน ทาํตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญา เช่น โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ หรือแสดงภาพยนตร์ เป็นตน้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ และไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัให้กบัผูซ้ื้อ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายหนงัสือ 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัทาํหน้าท่ีหรือกิจกรรมมีลกัษณะเป็นตวัแทน (“Agent”) รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งจะนาํเสนอใน 
งบการเงินดว้ยยอดสุทธิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ
พิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของบริษทั  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้งินปันผลเม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

2.19 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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2.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วน
งานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินบางอย่างซ่ึงรวมไปถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ การจดัการ
ความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั โดยมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํ 
ความเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล 
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ซ่ึงบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัธนาคาร
และเงินให้กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่จาํเป็นตอ้งใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัทาํรายการคา้
ส่วนใหญ่ท่ีเป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษทัจึงไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีสาระสาํคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ นโยบายของกลุ่มบริษทัคือทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่าได้
ขายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัเหมาะสม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามูลค่าสูงสุดของ
ความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่อง
อยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การ
ตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินลงทุนโดย
การรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัมีพลวตั
เปล่ียนแปลงได ้
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

3.2 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ 
ทางการเงินประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการ 
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

4 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่

ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

งบการเงนิรวม 

ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 

 ตราสารหน้ี 284,461,164 - - 284,461,164 

รวมสินทรัพย์ 284,461,164 - - 284,461,164 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 

 ตราสารหน้ี 242,366,863 - - 242,366,863 

รวมสินทรัพย์ 242,366,863 - - 242,366,863 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
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4 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดสั้ น และมีการ
เปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีเป็นมูลค่ายติุธรรม เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวประกอบดว้ยรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เงินลงทุนระยะสั้ น เจา้หน้ีและเงินฝากธนาคารติดภาระคํ้ าประกนักบัสถาบนัการเงิน ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็น
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน จากตวัแทน นายหนา้ กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้น
ราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนั 
พึงกาํหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้าํหรับสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ราคาเสนอ
ซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 

5 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ 
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

5.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุน
อนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน
กระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมี
ช่ือเสียงและการผดินดัชาํระหน้ีและการพิจารณาแนวโนน้ของตลาด 

5.2 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงคาํนวณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได ้
ของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นอยูใ่นสภาพพร้อมขายนอกจากน้ีแลว้ การคาํนวณดงักล่าวตอ้งอาศยัการประมาณของ
ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 

5.3 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการ
ทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์
เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
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5 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

5.4 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดย                  
มีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมบริษทัพิจารณาใช้อตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบ
กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆสาํหรับภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 24 

6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูท่ี้มีอาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน  
ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใช้ในการจดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในขอ้มูลทางการเงิน ยอดรายได้และตน้ทุนจากการดาํเนินงานได้ตดัรายการ 
ระหวา่งกนัออกแลว้ ส่วนรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดไ้ม่ไดถู้กปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงาน 
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละกาํไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ธุรกิจการบริการ 
การจัดกิจกรรม 

และผลิต ธุรกิจการ 
ธุรกิจโฆษณา รายการทีว ี บริหารศิลปิน ธุรกิจอ่ืน รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 358,835,691 287,437,640 774,084 127,339 647,174,574 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (24,612,750) (97,480,000) (128,529) - (122,221,279)

รวมรายได ้ 334,222,941 189,957,640 645,555 127,339 524,953,475 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 97,038,203 52,114,513 202,578 42,018 149,397,312 

รายไดอ่ื้น 4,135,011 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้- ค่าใชจ่้ายในการขาย 
   และบริหาร (88,494,042) 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,276,825) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 63,761,456 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (13,503,891) 

กาํไรสุทธิ 50,257,565 

รายจ่ายฝ่ายทุน 290,900,308 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน 569,469,329 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงิน 860,369,637 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละกาํไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ธุรกิจการบริการ 
การจัดกิจกรรม 

และผลิต ธุรกิจการ 
ธุรกิจโฆษณา รายการทีว ี บริหารศิลปิน ธุรกิจอ่ืน รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 344,089,225 164,740,618 4,784,756 116,268 513,730,867 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (22,154,750) (57,088,331) (1,644,875) - (80,887,956)

รวมรายได ้ 321,934,475 107,652,287 3,139,881 116,268 432,842,911 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 94,570,421 32,755,604 912,827 27,872 128,266,724 

รายไดอ่ื้น 1,583,450 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้- ค่าใชจ่้ายในการขาย 
   และบริหาร (81,812,335) 

ตน้ทุนทางการเงิน (3,833,577) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 44,204,262 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (10,077,757) 

กาํไรสุทธิ 34,126,505 

รายจ่ายฝ่ายทุน 210,305,492 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน 182,082,594 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงิน 392,388,086 

รายได้จากธุรกิจโฆษณาและต้นทุนโดยตรงท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการเรียกเก็บและจ่ายจริงกับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยท่ีบริษัททาํหน้าท่ีตัวแทน (Agent)  
จาํนวน 96.51 ลา้นบาท ไดน้าํเสนอในงบการเงินดว้ยยอดสุทธิ ตามนโยบายการบญัชีขอ้ 2.18 (พ.ศ. 2557 : 94.57 ลา้นบาท) 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

เงินสดในมือ 356,116 203,789 354,980 200,000 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย์ 17,615,396 14,183,764 4,910,241 322,453 

- บญัชีกระแสรายวนั 67,475,843 51,862,814 69,532,626 44,663,625 

- บญัชีฝากประจาํ 991,044 1,018,290 991,044 1,018,290 

รวม 86,438,399 67,268,657 75,788,891 46,204,368 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัร้อยละ 0.375 ถึง ร้อยละ 0.875 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : 
ร้อยละ 0.375 ถึง ร้อยละ 1.125 ต่อปี) 

9 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
บาท บาท 

ณ วนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2557 4,496,508 4,496,508 
การจาํหน่ายออกไป (4,637,048) (4,637,048) 

เพิ่ม  ส่วนเกินจากการตีราคาเงินลงทุนเผือ่ขาย 140,540 140,540 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 - - 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 472,500,581 430,500,581 
การจาํหน่ายออกไป (189,590,492) (189,590,492) 

เพิ่ม  ส่วนเกินจากการตีราคาเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,551,075 1,456,774 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 284,461,164 242,366,863 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย มีดงัน้ี 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

บาท บาท 

ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 282,910,089 240,910,089 

ส่วนเกินจากการตีราคาเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,551,075 1,456,774 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 284,461,164 242,366,863 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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9 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (ต่อ) 

ยอดรวมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีรายละเอียดดงัน้ี 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

บาท บาท 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 282,910,089 240,910,089 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 1,551,075 1,456,774 

รวมตราสารหน้ี 284,461,164 242,366,863 

หกั ส่วนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 40,350,600 40,350,600 

ส่วนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 244,110,564 202,016,263 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงซ้ือขายในตลาด
สาธารณะและมีราคาตลาดอา้งอิงท่ีน่าเช่ือถือ 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 123,585,888 73,472,558 91,282,949 49,893,199 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 30.3) - - 9,302,580 7,958,315 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,839,200) (2,839,200) (2,839,200) (2,839,200) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 120,746,688 70,633,358 97,746,329 55,012,314 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,333,427 1,036,149 1,119,253 684,669 
รายไดค้า้งรับ 3,016,406 4,116,225 3,016,406 4,116,225 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - ค่าผลิตรายการ 

   และอ่ืนๆ 1,045,094 4,847,135 862,821 4,799,869 

รวม 126,141,615 80,632,867 102,744,809 64,613,077 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



107 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 120,746,688 70,633,358 97,746,329 55,012,314 
เกินกาํหนดชาํระ 

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - - - 
- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน - - - - 
- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - - - - 

- เกินกวา่ 12 เดือน 2,839,200 2,839,200 2,839,200 2,839,200 

รวม 123,585,888 73,472,558 100,585,529 57,851,514 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,839,200) (2,839,200) (2,839,200) (2,839,200) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 120,746,688 70,633,358 97,746,329 55,012,314 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เกิดจากการให้บริการผลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีปรึกษารายการโทรทศัน์ และบริการหาโฆษณา
รายการโทรทศัน์และประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงบริษทัไดใ้หบ้ริการกบับริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 

11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ผลิตภณัฑร์ายการโทรทศัน์ 42,326,832 12,879,792 41,871,378 12,879,792 

หกั  ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า - (329,443) - (329,443)

42,326,832 12,550,349 41,871,378 12,550,349 

หนงัสือ 3,614,341 3,440,451 3,614,341 3,440,451 

หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (3,432,991) (3,440,451) (3,432,991) (3,440,451) 

181,350 - 181,350 - 

สินคา้คงเหลืออ่ืน ๆ 1,974,969 798,407 1,203,504 798,407 

รวม 44,483,151 13,348,756 43,256,232 13,348,756 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นจาํนวน 
375.56 ลา้นบาท และ 296.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : 304.58 ลา้นบาท และ 238.79 ลา้นบาท)  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและบนัทึกกลบัรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั จาํนวน 
329,443 บาท และ 7,460 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : กลุ่มบริษทับนัทึกรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือและค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั จาํนวน 
2.20 ลา้นบาท และ 3.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีสรรพากร 16,586,844 11,870,366 9,752,239 7,290,109 
ค่ามดัจาํ 551,200 835,320 551,200 835,320 

อ่ืน ๆ 685,061 391,236 685,061 391,238 

รวม 17,823,105 13,096,922 10,998,500 8,516,667 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

การปรับโครงสร้างกลุ่มภายใต้การควบคุมเดยีวกัน 

ตามท่ีประชุมวิสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มีมติใหมี้การปรับโครงสร้างการถือหุน้ระหวา่งบริษทักบับริษทั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการขจดัโครงสร้างการถือหุน้ไขว ้และทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้มีความเหมาะสม 
ชดัเจน และโปร่งใส อีกทั้งยงัเป็นการก่อให้เกิดความชดัเจนในอาํนาจควบคุมบริหารจดัการ ทั้งน้ีสาระสําคญัของแผนการปรับโครงสร้าง 
การถือหุน้ของบริษทัมีดงัน้ี 

 บริษทัดาํเนินการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 33,647 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท จาํนวนรวม 3,364,700 บาท เพื่อทาํการแลก
หุน้กบั บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั และ บริษทั บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั โดยเกิดส่วนเกินทุนจากการปรับโครงสร้างของ
กลุ่มบริษทัรวมจาํนวน 27,974,757 บาท (หมายเหตุ 24) 

บริษทั ครีเอทสิ มเีดยี จํากัด 

เพื่อใหมี้สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 ทั้งน้ีหุน้สามญั 1 หุ้นของบริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั แลกกบัหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัได ้0.28412 หุ้น 
จาํนวนหุ้นของบริษทัทั้งหมดท่ีเกิดจากการแลกหุ้นดงักล่าวมีจาํนวนทั้งส้ิน 28,411 หุ้น จากการแลกหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีส่วนเกินทุน 
จากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัจาํนวน 23,621,447 บาท 

บริษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด 

เพื่อให้มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 ทั้งน้ีหุ้นสามญั 1 หุ้นของบริษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั แลกกบัหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัได ้
0.10474 หุ้น จาํนวนหุ้นของบริษทัทั้งหมดท่ีเกิดจากการแลกหุ้นดงักล่าวมีจาํนวนทั้งส้ิน 5,236 หุ้น จากการแลกหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีส่วน 
เกินทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัจาํนวน 4,353,310 บาท 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อขจดัโครงสร้างการถือหุ้นไขวด้งักล่าวไดถู้กพิจารณา ถือเป็นการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
บริษทับนัทึกผลต่างระหว่าง ตน้ทุนของการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของบริษทัตามมูลค่าตามบญัชีของ บริษทั 
ท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจาํนวน 2,929,334 บาท ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั” ซ่ึงแสดงรวมไวก้บัส่วนเกินทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยมียอดรวมสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 25,045,423 บาท 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

13.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย มดีงัต่อไปนี ้

สัดส่วนของการถือหุ้น  วธีิราคาทุน 

จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั โฆษณา ประเทศไทย 99.99 99.99 26,462,547 26,462,547 
บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนท ์ 
   จาํกดั บริหารศิลปิน ประเทศไทย 99.99 99.99 9,876,910 9,876,910 

13.2 การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 36,339,457 5,000,000 
เพิ่มข้ึน - 31,339,457

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (2,920,661) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 33,418,796 36,339,457 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เป็นการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของบริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าว
เกิดผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองในปีท่ีผา่นมา 

14 เงนิฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกันกับสถาบันการเงนิ 

บริษทัใช้เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํจาํนวน 848,000 บาท (พ.ศ. 2557 : 1,396,696 บาท) เป็นหลกัประกนักบัธนาคาร 
แห่งหน่ึงในการออกหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินงานตามปกติทางธุรกิจ (หมายเหตุ 33) 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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15 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ทีด่นิ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
บาท บาท บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - - 
การโอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) 97,295,345 6,631,122 103,926,467 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 97,295,345 6,631,122 103,926,467 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 97,295,345 6,631,122 103,926,467 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 97,295,345 6,631,122 103,926,467 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 97,295,345 6,631,122 103,926,467 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 25,504,892 25,504,892 

การโอนไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) (69,221,137) (4,717,737) (73,938,874) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 28,074,208 27,418,277 55,492,485 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 28,074,208 27,418,277 55,492,485 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 28,074,208 27,418,277 55,492,485 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง สาํหรับสตูดิโอสาํหรับการถ่ายทาํละครและรายการ 

ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินท่ีเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างสตูดิโอสาํหรับใหบ้ริการเช่าเป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 97.3 ลา้นบาท โดยเป็นการซ้ือจากบุคคลภายนอกและจากกรรมการท่านหน่ึงในราคาใกลเ้คียงราคาตลาดจาํนวน 57.55 ลา้นบาท 
(หมายเหตุ 30.2) 

บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 24.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 86.07 ลา้นบาท) ไปเป็นหลกัประกนั
สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินสินเช่ือต่าง ๆ และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 22, 32) 

บริษทัไดว้่าจา้งให้บริษทัประเมินมูลค่าสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพื่อทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็น
ท่ีดินสําหรับก่อสร้างสตูดิโอเพื่อให้เช่าถ่ายทําละครและรายการโชว์ดังกล่าวทั้ งหมดรวม 7 โฉนด โดยวิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด  
ตามรายงานล่าสุดลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มีราคายติุธรรมรวมจาํนวน 101.3 ลา้นบาท 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหารไดส้รุปให้จดัประเภทสตูดิโอใหม่ตามแผนการใชพ้ื้นท่ีล่าสุด แต่เดิมท่ีเคยจดัประเภทสตูดิโอทั้งหมด 
สามอาคาร เพื่อการให้เช่ากบับุคคลภายนอกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แต่ภายหลงัจากน้ีจะเหลือเพียงหน่ึงอาคารเพื่อให้เช่ากบั
บุคคลภายนอก โดยสองอาคารท่ีเหลือจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยถ์าวรท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตรายการของกลุ่มบริษทัเองท่ีคาดว่า 
จะเพิ่มมากข้ึน 

การจดัประเภทใหม่ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทัในวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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16 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
งบการเงนิรวม 

เครื่องมือและ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต งานระหว่าง

ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทัศน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ ก่อสร้าง รวม 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 69,623,429 15,923,347 61,094,289 13,033,480 6,296,479 25,140,686 19,899,188 6,861,547 726,674 218,599,119 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (8,926,819) (34,252,359) (7,933,687) (5,049,809) (20,233,412) (14,119,940) (3,958,689) - (94,474,715)

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 62,676,854 6,996,528 26,065,948 5,099,793 1,246,670 4,907,274 5,779,248 2,902,858 726,674 116,401,847 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 62,676,854 6,996,528 26,065,948 5,099,793 1,246,670 4,907,274 5,779,248 2,902,858 726,674 116,401,847 
ซื้อสินทรัพย ์ 97,295,345 162,350 - 755,984 90,340 340,335 - 1,416,431 6,099,448 106,160,233 
จาํหน่ายออก - สุทธิ  - - - (39,987) (15,122) (7,739) - (6,059) - (68,907)
ค่าเสื่อมราคา  - (948,577) (4,134,784) (1,508,683) (418,057) (1,673,056) (2,717,812) (1,469,577) - (12,870,546)

การจดัประเภทใหม่ (หมายเหตุ15) (97,295,345) - - - - - - - (6,631,122) (103,926,467) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,307,107 903,831 3,566,814 3,061,436 2,843,653 195,000 105,696,160 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 69,623,429 16,085,697 61,094,289 13,165,564 6,090,609 23,661,523 19,899,188 7,750,343 195,000 217,565,642 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,875,396) (38,387,143) (8,858,457) (5,186,778) (20,094,709) (16,837,752) (4,906,690) - (104,146,925)

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,307,107 903,831 3,566,814 3,061,436 2,843,653 195,000 105,696,160 
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16 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
งบการเงนิรวม 

เครื่องมือและ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต งานระหว่าง

ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทัศน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ ก่อสร้าง รวม 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 69,623,429 16,085,697 61,094,289 13,165,564 6,090,609 23,661,523 19,899,188 7,750,343 195,000 217,565,642 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,875,396) (38,387,143) (8,858,457) (5,186,778) (20,094,709) (16,837,752) (4,906,690) - (104,146,925)

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,307,107 903,831 3,566,814 3,061,436 2,843,653 195,000 105,696,160 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,307,107 903,831 3,566,814 3,061,436 2,843,653 195,000 105,696,160 
ซื้อสินทรัพย ์ - - - 945,321 75,934 18,928 - 1,140,321 64,040,548 66,221,052
จาํหน่ายออก - สุทธิ  - - - (99,821) (2) (2,490) - (179,050) - (281,363)
ค่าเสื่อมราคา  - (454,851) (3,720,597) (1,557,024) (362,816) (1,417,518) (1,617,229) (1,625,431) - (10,755,466)

การจดัประเภทใหม่ (หมายเหตุ 15, 17) 69,221,137 - - - - - - - 4,617,737 73,838,874 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 131,897,991 5,755,450 18,210,567 3,595,583 616,947 2,165,734 1,444,207 2,179,493 68,853,285 234,719,257 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 138,844,566 16,085,697 61,094,289 13,425,769 6,162,320 23,165,739 19,899,188 8,543,649 68,853,285 356,574,002 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (10,330,247) (42,107,740) (9,830,186) (5,545,373) (21,000,005) (18,454,981) (6,364,156) - (113,632,688)

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,897,991 5,755,450 18,210,567 3,595,583 616,947 2,165,734 1,444,207 2,179,493 68,853,285 234,719,257 
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16 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

เครื่องมือและ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต งานระหว่าง

ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทัศน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ ก่อสร้าง รวม 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 69,623,429 15,923,347 61,094,289 12,991,520 6,296,479 25,140,686 16,590,188 6,731,849 726,674 215,118,461 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (8,926,819) (34,252,359) (7,922,896) (5,049,809) (20,233,412) (13,122,707) (3,914,430) - (93,422,432)

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 62,676,854 6,996,528 26,065,948 5,068,624 1,246,670 4,907,274 3,467,481 2,817,419 726,674 113,973,472 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 62,676,854 6,996,528 26,065,948 5,068,624 1,246,670 4,907,274 3,467,481 2,817,419 726,674 113,973,472 
ซื้อสินทรัพย ์ 97,295,345 162,350 - 722,183 90,340 340,335 - 1,351,453 6,099,448 106,061,454 
จาํหน่ายออก -สุทธิ - - - (39,987) (15,122) (7,739) - (6,059) - (68,907)
ค่าเสื่อมราคา  - (948,577) (4,134,784) (1,495,169) (418,057) (1,673,056) (2,056,012) (1,421,275) - (12,146,930)

การจดัประเภทใหม่ (หมายเหตุ 15) (97,295,345) - - - - - - - (6,631,122) (103,926,467) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,255,651 903,831 3,566,814 1,411,469 2,741,538 195,000 103,892,622 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 69,623,429 16,085,697 61,094,289 13,090,773 6,090,609 23,661,523 16,590,188 7,555,667 195,000 213,987,175 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,875,396) (38,387,143) (8,835,122) (5,186,778) (20,094,709) (15,178,719) (4,814,129) - (102,371,996)

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,255,651 903,831 3,566,814 1,411,469 2,741,538 195,000 103,892,622 
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16 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

เครื่องมือและ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต งานระหว่าง

ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทัศน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ ก่อสร้าง รวม 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 69,623,429 16,085,697 61,094,289 13,090,773 6,090,609 23,661,523 16,590,188 7,555,667 195,000 213,987,175 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,875,396) (38,387,143) (8,835,122) (5,186,778) (20,094,709) (15,178,719) (4,814,129) - (102,371,996)
หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,255,651 903,831 3,566,814 1,411,469 2,741,538 195,000 103,892,622 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 62,676,854 6,210,301 21,931,164 4,255,651 903,831 3,566,814 1,411,469 2,741,538 195,000 103,892,622 
ซื้อสินทรัพย ์ - - - 945,321 75,934 18,928 - 1,140,321 64,040,548 66,221,052
จาํหน่ายออก - สุทธิ - - - (93,695) (2) (2,490) - (179,050) - (275,237)
ค่าเสื่อมราคา  - (454,851) (3,720,597) (1,543,914) (362,816) (1,417,518) (956,945) (1,558,704) - (10,015,345)
การจดัประเภทใหม่ (หมายเหตุ 15, 17) 69,221,137 - - - - - - - 4,617,737 73,838,874 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 131,897,991 5,755,450 18,210,567 3,563,363 616,947 2,165,734 454,524 2,144,105 68,853,285 233,661,966 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 138,844,566 16,085,697 61,094,289 13,367,221 6,162,320 23,165,739 16,590,188 8,348,972 68,853,285 352,512,277 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (10,330,247) (42,107,740) (9,803,858) (5,545,373) (21,000,005) (16,135,664) (6,204,867) - (111,127,7534
หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (6,946,575) - (775,982) - - - - - - (7,722,557) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,897,991 5,755,450 18,210,567 3,563,363 616,947 2,165,734 454,524 2,144,105 68,853,285 233,661,966 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดน้าํที่ดินและอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 91.97 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 31.86 ลา้นบาท) ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ไดร้ับจาก
สถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 22, 32) 
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17 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 2,812,593 2,812,593 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,054,735) (2,054,735) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 757,858 757,858 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 757,858 757,858 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 286,600 275,600 
การจาํหน่ายออกไป - สุทธิ (5,128) (5,128) 

ค่าตดัจาํหน่าย  (356,465) (353,904) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 682,865 674,426 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 3,023,767 3,012,767 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,340,902) (2,338,341) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 682,865 674,426 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 3,023,767 3,012,767 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,340,902) (2,338,341) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 682,865 674,426 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 682,865 674,426 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 319,641 319,641 
การจาํหน่ายออกไป - สุทธิ (1,079) (1,079) 
ค่าตดัจาํหน่าย  (412,861) (409,203) 

การจดัประเภทใหม่ (หมายเหตุ 16) 100,000 100,000 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 688,566 683,785 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 3,438,708 3,427,708 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,750,142) (2,743,993) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 688,566 683,785 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,800,995 5,865,796 5,800,995 5,318,203 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,256) (157,009) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 5,785,739 5,708,787 5,800,995 5,318,203 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,708,787 4,441,183 5,318,203 4,200,105 
เพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 28) 387,167 1,369,102 774,147 1,219,596 
ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน (310,215) (101,498) (291,355) (101,498) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,785,739 5,708,787 5,800,995 5,318,203 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 

ลดในงบ 
1 มกราคม เพิม่ในงบกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 65,889 - 65,889 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 552,619 135,472 - 688,091 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - 755,319 - 755,319 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดินและอาคาร 1,544,511 - - 1,544,511 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,001,477 262,916 - 2,264,393 
ขาดทุนจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ียงัไม่เกิดข้ึน 101,498 - (101,498) - 
ผลขาดทุนสะสม 463,451 84,142 - 547,593

4,663,556 1,303,738 (101,498) 5,865,796 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

งบการเงนิรวม 
1 มกราคม ลดในงบกําไร 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ขาดทุน พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 900 991 1,891 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (223,273) 64,373 (158,900) 
(222,373) 65,364 (157,009) 

งบการเงนิรวม 
ลดในงบ 

1 มกราคม เพิม่(ลด)ในงบกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 65,889 (65,889) - - 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 688,091 (1,492) - 686,599 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 755,319 (37,572) - 717,747 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดินและอาคาร 1,544,511 - - 1,544,511 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,264,393 300,703 - 2,565,096 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 578,397 - 578,397 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนใน 
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - (291,355) (291,355) 
ผลขาดทุนสะสม 547,593 (547,593) - - 

5,865,796 226,554 (291,355) 5,800,995 

งบการเงนิรวม 
1 มกราคม ลดในงบกําไร เพิม่ในงบกําไร 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ขาดทุน ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท บาท 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนใน 
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - (18,860) (18,860) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,891 1,713 - 3,604 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (158,900) 158,900 - -

(157,009) 160,613 (18,860) (15,256) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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18 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ลดในงบ 
1 มกราคม เพิม่ในงบกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 65,889 - 65,889 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 552,619 135,472 - 688,091 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - 755,319 - 755,319 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดินและอาคาร 1,544,511 - - 1,544,511 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,001,477 262,916 - 2,264,393 
ขาดทุนจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ียงัไม่เกิดข้ึน 101,498 - (101,498) - 

4,200,105 1,219,596 (101,498) 5,318,203 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ลดในงบ 
1 มกราคม เพิม่(ลด)ในงบกําไร กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 65,889 (65,889) - - 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 688,091 (1,492) - 686,599 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 755,319 (37,572) - 717,747 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดินและอาคาร 1,544,511 - - 1,544,511 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,264,393 300,703 - 2,565,096 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - (291,355) (291,355) 
ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 578,397 - 578,397

5,318,203 774,147 (291,355) 5,800,995 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 101,546,038 28,086,088 62,809,255 28,086,088 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30.3) - - 17,167 173,447 
เจา้หน้ีอ่ืน 30,000 399,005 30,000 20,992 
ส่วนลดคา้งจ่ายใหก้บัตวัแทนโฆษณา 6,936,518 6,228,512 4,276,091 5,487,746 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 29,388,655 6,469,401 28,584,336 4,125,713 

137,901,211 41,183,006 94,716,849 37,893,986 

20 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

สญัญาเช่ายานพาหนะ 
ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี - 1,066,870 - - 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - - - - 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ    

หกั     สญัญาเช่าการเงิน - (32,135) - - 

- 1,034,735 - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน - 1,034,735 - - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - - - - 

- 1,034,735 - - 

21 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

เจา้หน้ีภาษีมูลค่าเพิม่ 7,078,334 4,980,540 6,799,714 3,923,180 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,111,402 2,384,401 2,233,682 1,438,414 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - ค่าจดักิจกรรม 11,056,137 1,273,084 11,056,137 1,273,084 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 206,314 1,026,128 193,014 1,026,128 

22,452,187 9,664,153 20,282,547 7,660,806 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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22 เงนิกู้ยืม 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

ส่วนหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 20,000,000
ส่วนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 55,000,000

รวมเงนิกู้ยืม - 75,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน ประเภทมีหลักประกัน เพื่อใช้ในการดําเนินงาน ตั๋วสัญญา 
ใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7.25 ต่อปี  ซ่ึงบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการท่ีกําหนดไว้ตลอดอายุสัญญา 
เงินกูย้มื เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคารบางส่วนของบริษทั (หมายเหตุ 15, 16) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน คือ เงินกูย้มืประเภทมีหลกัประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 55 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือนจาํนวน 64 งวด งวดละ 0.83 ลา้นบาท โดยเร่ิม
ชาํระคืนงวดแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคํ้าประกนัดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดินบางส่วนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืมดงักล่าวเตม็จาํนวนในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หมายเหตุ 15, 16) 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มื สามารถวเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีตน้ปี 75,000,000 
การกูย้มืเพิ่ม - 

การจ่ายคืน (75,000,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 

   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 12,843,509 11,331,424 12,825,486 11,321,969 

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ใน 

   งบแสดงฐานะการเงิน 12,843,509 11,331,424 12,825,486 11,321,969 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,331,424 10,011,885 11,321,969 10,007,384 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,512,085 1,319,539 1,503,517 1,314,585 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,843,509 11,331,424 12,825,486 11,321,969 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับแต่ละรายการดงัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,091,693 948,119 1,083,473 943,333 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 420,392 371,420 420,044 371,252 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย 

   ผลประโยชน์พนกังาน) 1,512,085 1,319,539 1,503,517 1,314,585 

ค่าใชจ่้ายจาํนวน 1,512,085 บาท (พ.ศ. 2557 : 1,319,539 บาท) ไดร้วมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบการเงินรวมและค่าใชจ่้ายจาํนวน 
1,503,517 บาท (พ.ศ. 2557 : 1,314,585 บาท) ไดร้วมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.71 ร้อยละ 3.71 ร้อยละ 3.71 ร้อยละ 3.71 
เกษียณอายุ 60 60 60 60 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติ การเพิ่มข้ึนของขอ้สมมติ การลดลงของขอ้สมมติ 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 5.10 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.63 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.42 ลดลง ร้อยละ 5.02 
อตัราการลาออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 5.43 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.69 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ี
จะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จ
บาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

24 ทุนเรือนหุ้น 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ทุนจดทะเบียน ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่า 

จํานวนหุ้น หุ้นสามญั จํานวนหุ้น หุ้นสามญั หุ้นสามญั รวม 
หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 300,000 30,000,000 300,000 30,000,000 - 30,000,000 
การออกหุน้ 1,200,000 120,000,000 1,200,000 120,000,000 - 120,000,000 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000,000 50,000,000 - - - -

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั 598,500,000 - 598,500,000 - - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 800,000,000 200,000,000 600,000,000 150,000,000 - 150,000,000 

การออกหุน้ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน - - 200,000,000 50,000,000 331,641,290 381,641,290 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั - - - - - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 800,000,000 200,000,000 800,000,000 200,000,000 331,641,290 531,641,290 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัจาํนวน 300,000 หุ้น โดยมี 
มูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั 333,647 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 33,364,700 บาท โดย
หุ้นเพิ่มทุนไดรั้บชาํระหุ้นเต็มจาํนวนแลว้ บริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุนและไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  
1 กนัยายน พ.ศ. 2557 การเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพ่ิมทุนเพื่อการแลกหุน้ตามอธิบายในหมายเหตุ 13 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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24 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุน้สามญัจาํนวน 333,647 หุน้ โดยมี
มูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้สามญั 1,500,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 150,000,000 บาท โดยหุน้เพิ่ม
ทุนไดรั้บชาํระหุน้เตม็จาํนวนแลว้ บริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุนและไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 150,000,000 บาท 
เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น โดยมีราคาหุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรับรองการเสนอขายหุ้นใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป และอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท การลดมูลค่าหุ้นดงักล่าว
ส่งผลให้บริษทัมีหุน้สามญัท่ีออกแลว้ทั้งส้ินจาํนวน 600,000,000 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 800,000,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ในช่วงวนัท่ี 27 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 200,000,000 หุน้ โดยการขาย
หุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (ทุน 0.25 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.75 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาท โดยรวมถึง
ส่วนเกินทุนจาํนวน 332 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 และหุ้นของ
บริษทัไดเ้ร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
จาํนวน 18.36 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ 

25 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,336,470 3,000,000 

จดัสรรระหวา่งปี 3,040,108 336,470 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,376,578 3,336,470 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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26 รายได้อ่ืน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ดอกเบ้ียรับ 569,690 743,200 440,908 359,629 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (266,857) (68,907) (260,731) (68,907) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ (1,079) (5,128) (1,079) (5,128) 
(ขาดทุน)กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 636,429 (417,244) 636,429 (417,244) 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 612,515 278,277 612,515 278,277 

รายไดอ่ื้น 2,584,313 1,053,252 2,568,826 424,353 

รวม 4,135,011 1,583,450 3,996,868 570,980 

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ค่าเช่าสถานี 89,718,230 78,107,493 8,381,000 28,436,743 
ค่าจา้งผูด้าํเนินรายการ 41,321,481 24,097,106 41,381,159 25,441,806 
ค่าใชจ่้ายในการถ่ายทาํรายการ 
   และละครโทรทศัน์ 233,719,580 223,409,089 142,324,870 139,051,841 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 81,046,970 72,618,107 69,539,697 63,098,378 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 16) 10,755,467 12,870,546 10,015,345 12,146,930 
ค่าตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   (หมายเหตุ 17) 412,861 356,465 409,203 353,904 
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า   
   สินคา้คงเหลือ (หมายเหตุ 11) - (2,195,134) - (2,195,134) 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (หมายเหตุ 11) (7,460) 3,201,934 (7,460) 3,201,934 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - 3,776,596 - 3,776,596 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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28 ภาษเีงนิได้ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั : 
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไร 

   ทางภาษีสาํหรับปี 13,891,058 11,446,859 12,884,907 6,564,321 

รวมภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน 13,891,058 11,446,859 12,884,907 6,564,321 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 

   (หมายเหตุ 18) (387,167) (1,369,102) (774,147) (1,219,596) 

รวมภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (387,167) (1,369,102) (774,147) (1,219,596) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 13,503,891 10,077,757 12,110,760 5,344,725 

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศท่ีบริษทัใหญ่
ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี : 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 63,761,456 44,204,262 57,186,513 21,071,134 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20 12,752,291 8,840,852 11,437,303 4,214,227 
ผลกระทบทางภาษี: 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัไดท้างภาษี 803,260 1,296,735 725,117 1,190,328 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (51,660) (59,830) (51,660) (59,830) 

ภาษีเงินได ้ 13,503,891 10,077,757 12,110,760 5,344,725 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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29 กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ส่วนแบ่งปันกาํไรท่ีเป็นของบริษทัใหญ่(บาท) 50,257,565 20,813,050 45,075,753 15,726,409 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
   ท่ีชาํระแลว้และคงเหลือในระหวา่งปี 
   ภายหลงัการลดมูลค่าหุน้สามญั 

   เป็นหุน้ละ 0.25 บาท (หุน้) 734,794,521 244,440,028 734,794,521 244,440,028 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.09 0.06 0.06 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดร้วมหุ้น 
ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุ 24 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 เร่ืองกาํไรต่อหุน้ 

30 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ
กิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน 
บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง
ของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคัญรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก 
ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย  

กลุ่มบริษทัถูกควบคุมโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายในครอบครัวเดียวกนัคือ ครอบครัววรรณภิญโญ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการกบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกิจการ
ตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ, ค่าตวัศิลปิน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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30 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

30.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการให้บริการ 

      บริษทัยอ่ย - - 97,480,000 71,442,921 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงคิดในราคาท่ีตกลงกนั 

30.2 การซื้อบริการและอ่ืน  ๆ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ค่าตัวศิลปิน 

   บริษทัยอ่ย - - 60,379 1,623,875 

ต้นทุนการโฆษณา 

   บริษทัยอ่ย - - 720,000 2,287,864 

ต้นทุนการผลิตรายการ 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 11,520,000 - 11,520,000 

   กรรมการ 690,000 750,000 690,000 750,000 

ซื้อทีด่นิ 

   กรรมการ (หมายเหตุ 15) - 57,548,400 - 57,548,400

ตน้ทุนการผลิตรายการ - กรรมการเป็นค่าจา้งท่ีจ่ายให้กรรมการท่านหน่ึงในฐานะพิธีกรในรายการวาไรต้ีรายการหน่ึง โดยคิดใน 
อตัราคงท่ีต่อตอนโดยอิงตามราคาตลาด 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

30.3 ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีก้ารค้า 

   บริษทัยอ่ย - - 9,302,580 7,958,315 

เจ้าหนีก้ารค้า 

   บริษทัยอ่ย - - 17,167 173,447 

30.4 เงนิกู้ให้ยืมระยะส้ันแก่กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

กรรมการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 18,260,000 - 18,260,000 
ใหกู้เ้พิ่ม - 4,480,000 - 4,480,000 
จ่ายคืน - (22,740,000) - (22,740,000)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - - - 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการท่ีไม่มีหลกัประกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวไดรั้บชาํระแลว้ทั้งจาํนวน 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
ใหกู้เ้พิ่ม - 9,000,000 - - 
จ่ายคืน - (9,000,000) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - - - 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 9,000,000 บาท เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีบริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั ให้แก่บริษทั แอ๊บโซลูท ดราม่า จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใชใ้นการถ่ายทาํละคร เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและไม่มีดอกเบ้ีย เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไดรั้บชาํระแลว้
ทั้งจาํนวนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

30.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการมีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น (เงินเดือน  
   โบนสั และสวสัดิการอ่ืน) 30,066,495 24,567,074 22,145,155 18,735,074 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 696,393 648,384 687,825 643,430 

30,762,888 25,215,458 22,832,980 19,378,504 

ค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบางท่านท่ีทาํงานในฐานะพิธีกรตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 30.2 

31 เงนิปันผล 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้นละ 388.42 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 129,594,756 บาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายให้กบั 
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครีเอทีส มีเดีย จาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้นละ 315.53 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 31,553,103 บาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

บร�ษัท ทีว� ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
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32 วงเงนิสินเช่ือ 

บริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท บาท บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20,000,000 - 20,000,000 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 

33 หนังสือคํา้ประกันของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีบริษทัขอให้ธนาคารคํ้ าประกันต่อบุคคลภายนอกสําหรับค่าเช่าเวลาในการ
ออกอากาศและค่านํ้ามนัโดยเป็นไปตามปกติของการดาํเนินธุรกิจจาํนวน 848,000 บาท (พ.ศ. 2557 : 1,396,696 บาท) 

34 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้เงินให้กูย้มืระยะสั้นงวดท่ี 2 ให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นคู่คา้
ทางธุรกิจในอนาคต เป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้บริษทัเดียวกนั 3 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินให้กูย้ืมดงักล่าว
เป็นประเภทไม่มีหลกัประกนั ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารจาํนวน 15 ลา้นบาทโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

34. 1 มีมติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมและผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญั
จาํนวน 800 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 80 ลา้นบาท โดยบริษทัจะนาํเสนอเพื่อการอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีของ   
ผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559  

34.2 มีมติอนุมติัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TVT-W1) มีอาย ุ2 ปี จาํนวนรวมไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญั
ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยและกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัจะนาํเสนอเพ่ือการอนุมติัออกและเสนอ
ขายหุน้กูด้งักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

34.3 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 200,000,000 บาท เป็นจาํนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 
200,000,000 หุ้น โดยบริษทัจะนําเสนอเพื่อการอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในท่ีประชุมสามัญประจาํปีของผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัต่อไปในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
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หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
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