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ÃÒ§ÇÑÅáË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨



ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

เรียน ทานผูถือหุน

 ในป 2564 นับเปนอีกปที ่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องจากการที่ตองเผชิญ
กับวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19  กลุมธุรกิจหลายกลุมไดรับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการควบคุมตาง ๆ ของ
ภาครัฐที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน   
 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศนและ
รายการบันเทิงตาง ๆ  ธุรกิจใหบริการและรับจางผลิตรายการโทรทัศนและสื่อ  ซึ ่งบริษัทฯก็เปนอีกหนึ่งในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากมาตรการของภาครัฐที่มีมาตรการควบคุมโรคอยางเขมขน ทำใหการผลิตและถายทำรายการตองหยุดชะงักและตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ  
 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2564 บริษัทฯยังคงตองเผชิญกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลง
ในหลากหลายมิติ ทั ้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และวิกฤต COVID-19  ซึ ่งนำไปสูรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปดกวางและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พฤติกรรมการใชจายและการบริโภคสื่อของ
คนไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สงผลใหลูกคาชะลอและหยุดการใชเม็ดเงินโฆษณา ทำใหเม็ดเงินโฆษณาลดลงอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2563 เปนตนมา ซึ ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมโฆษณา รวมถึงบริษัทฯที่ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน 
 บริษัทฯไดดำเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง ปรับกลยุทธใหมีความคลองตัวยืดหยุนสูง และกอใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม และใหความสำคัญอยางยิ่งกับความปลอดภัยของผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม เพื่อขับเคลื่อนใหธุรกิจสามารถดำเนินตอไปไดอยางราบรื่นและตอเนื่อง  พรอมทั้งไดบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
และลดคาใชจาย เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 
 บริษัทฯ มีความมุงมั ่นในการสรางโอกาสในการเติบโตเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจ มุ งเนนการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรใหมีความรูและทักษะดานดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ  การบริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาคอนเทนตและสรางสรรคนวัตกรรมแบบใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การสรางพันธมิตรใหม ๆ และขยายชองทางการนำเสนอ
รูปแบบรายการบนแพลตฟอรมใหมที ่หลากหลาย 
 ทายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ทานผูถือหนวยลงทุน ลูกคา สถาบันการเงิน และพันธมิตรทาง
ธุรกิจของบริษัทฯทุกทานที่ไดใหการสนับสนุน และมอบความไววางใจในการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัททุก ๆ ทานที่ไดรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความทุมเทอยางเต็มกำลังความสามารถ ทำใหบริษัทฯ
สามารถกาวขามผานชวงเวลาที่วิกฤตเศรษฐกิจอันตอเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเติบโต
ตอไปอยางยั่งยืน

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
ประธานกรรมการ
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ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

1. â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·
1.1 ¹âÂºÒÂáÅÐÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨

                 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีวี ธันเดอรฯ”) จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ ่มตนเทากับ 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุ นละ 100.00 บาท โดย
นายสมพงษ วรรณภิญโญ ผูมีประสบการณอยูในสายธุรกิจบันเทิงมาอยางยาวนาน ตอมาบริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน
จำกัด เมื ่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 0.25 บาท เรียกชำระเต็มมูลคาแลวจำนวน 800,030,075 หุน มูลคารวม 200,007,518.75 บาท

                 บริษัทประกอบธุรกิจหลักแบงเปน 4 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน และรายการบันเทิงตาง ๆ 
2) ธุรกิจใหบริการ ซึ ่งเกิดจากการรับจางผลิตรายการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การใหบริการสตูดิโอถายทำ 3) ธุรกิจบริหารศิลปน 
และ 4) ผลิตและจำหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุค ขายสื่อโฆษณา แพลนมีเดียวิดิโอออนไลน โดยบริษัทมีความมุงมั ่นที่จะเปนผูผลิตคอนเทนท
ทางสื่อโทรทัศนและสื่อบันเทิงที่เกี ่ยวของในระดับแนวหนาของประเทศไทยและระดับสากล รวมถึงมีความมุงมั ่นที่จะผลิตรายการโทรทัศน 
(Contents) ใหไดรับความนิยมในระดับประเทศและระดับสากล และสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนแกสังคมและสิ่งแวดลอม ตามคำขวัญ
ของบริษัท คือ “กรีน เอ็นเตอรเทนเมนต (Green Entertainment) สังคมดี อารมณดี”

               โดยคณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดใหมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ เปนประจำทุก
ป เพื ่อกำหนดเปาหมายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองเหมาะสม โดยในชวงปที ่ผานมามีการทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายระยะยาวจำนวน 1 ครั ้ง โดยมีมติใหใชวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายระยะยาวของบริษัทคงเดิมเนื่องจาก
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปจจุบันของกลุมบริษัท

วิสัยทัศน     
            ผู ใหบริการสื่อบันเทิงที่ดีที ่สุด
พันธกิจ 
            พัฒนาระบบจัดการธุรกิจใหมีผลงานที่ไดการยอมรับในระดับโลก (World class entertainment contents) เพื่อสนับสนุนและเปน
กลไกขับเคลื่อนและสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ
            พัฒนาเปนผูประกอบการที่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและครอบคลุมทุก Platform ที่เชื ่อมโยงโครงขายการให
บริการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
            พัฒนา เพิ่มพูน สรางการใชประโยชนสินทรัพยในเชิงธุรกิจ เพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่ม ไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม 
และเปนสวนสนับสนุนการเติบโตขององคกร
            ปรับโครงสรางองคกรใหมีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนบริการและการดำเนินงานที่เปนเลิศสูธุรกิจทุกรูปแบบ
            สรางความนิยมและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมเปาหมายตอการดำเนินการของกิจการ และบทบาทความสำคัญใน
การพัฒนาธุรกิจ เพื่อสรางการเติบโตและความเปนอยูรวมกันอยางยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว    
             เปนบริษัทผูผลิตคอนเทนทชั ้นนำ ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและสากล ครอบคลุมทุกแพลตฟอรม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
             บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและใหบริการผลิตรายการโทรทัศน รับจัดงานอีเวนท จำหนาย หนังสือที่สืบ
เนื่องจากการทำรายการโทรทัศน ขายสื่อโฆษณาและใหบริการสตูดิโอ โดยบริษัทมุงมั ่นที่จะสรางสรรคความสนุกและความสุขที่สอดแทรก
สาระ ความรู และคติเตือนใจใหกับผูชมรายการ ซึ ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดผลิตรายการหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูชม อาทิ ละครดรามา (Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว (Game Show) วาไรตี้โชว (Variety Show) เรียลลิตี ้ โชว 
(Reality Show) ทอลคโชว (Talk Show) และสารคดี (Documentary) เปนตน โดยบริษัทไดรับรางวัลตางๆ มากมายที่ถือเปนเครื ่องยืนยัน
คุณภาพการผลิตรายการของบริษัทไดเปนอยางดี อาทิ รางวัลโทรทัศนทองคำ รางวัลเมขรา รางวัลราชบัญฑิตยสภา รางวัลชอสะอาด รางวัล
เพชรกนก รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดนจากหอการคาไทย เปนตน 
             บริษัทฯ มีเหตุการณสำคัญในชวง 5 ปที ่ผานมา ดังนี้
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ป 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดเขาลงนามในสัญญารวมลงทุนใน บริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด (“MID”) โดย
บริษัทเขาถือหุนสามัญจำนวน 10,000 หุน และหุนบุริมสิทธิจำนวน 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 40 ของจำนวนหุนจด
ทะเบียนรวม 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั ้งที ่ 5/2560 เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด (“EM”) ซึ ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เขารวมลงทุน
ใน กิจการรวมคา Startup Stars บริษัท เฟรส วิชัน แอดเวนเทจ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการเรียลลิตี ้โชว

วันที่ 12 กันยายน 2560 บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด (“EM”) ซึ ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เขาลงนามใน
สัญญารวมลงทุนในกิจการรวมคา Startup Stars เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการเรียลลิตี ้โชว โดย (“EM”) เขารวม
ลงทุนเปนจำนวนเงิน 2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 50.00

บริษัทฯ ไดรับประทานรางวัล “ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำป 2560” จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผูทำคุณประโยชนแกผู อยู ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเดน จาก
ละครเรื ่องหลวงตามหาชน ตอนตางดาวไมตางใจ จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

บริษัทฯ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผูใหการสนับสนุนโครงการ SMART VILLANGE ปฏิบัติการเพิ่มมูลคายก
ระดับการจัดงานไมซในพื้นที่ชุมชนเพื่อสรางรายไดแกเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน จัดโดยสำนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)

ป 2561

วันที่ 10 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ไดเขาทำสัญญารวมทุน เพื่อจัดตั้งบริษัทรวมทุน “ทริปเปล เอส อินเตอรแอคทีฟ 
จำกัด ดำเนินธุรกิจใหบริการเกมสออนไลน และพัฒนาโปรแกรมซอฟทแวรสำหรับการเลนเกมสออนไลน โดยบริษัท 
ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) เขาถือหุนสามัญจำนวน 25,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00 ของจำนวนหุนจดทะเบียน 
50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด (“EM”) ซึ ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจำหนายเครื ่องสำอางค โดยการลงทุนในบริษัท มีราญา จำกัด (“MERAYA”) โดย
ถือหุนจำนวน 47,999 หุน คิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 94.998 ของจำนวนหุนจดทะเบียน 50,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท

บริษัทฯ ไดรับประทานรางวัล “ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำป 2561” จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผูทำคุณประโยชนแกผู อยู ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเดน จาก
ละครเรื ่องหลวงตามหาชน ตอนตางดาวไมตางใจ จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

บริษัทฯ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดนวัตกรรมสรางสรรคแหงป 2561” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพล
เอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี

บริษัทฯ ไดรับรางวัลโลเกียรติยศ “ชอสะอาด ประจำป 2561” ในฐานะผูผลิตรายการโทรทัศนที ่สรางสรรคผลงานดาน
สื่อที่มีเนื ้อหาในการปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม จากละครเรื ่องหลวงตามหาชน ตอน ติดสินบน จัดโดย สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)

บริษัทฯ ไดรับโลรางวัล “ผู ทำคุณประโยชนตอสำนักงานประกันสังคม ประจำป 2561” จัดโดยสำนักงานประกัน
สังคม กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนประธานในพิธี

บริษัทฯ ไดรับรางวัล โกลด เพลย บอทเทิล (Gold Play Button) จากยูทูป ในฐานะที่ TV THUNDER OFFICEIAL มี
ยอดผูติดตามมากกวา 1 ลานคน
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ป 2563

ไดรับรางวัลโลเกียรติยศ “ชอสะอาด ประจำป 2563” ในฐานะผูผลิตรายการโทรทัศนที ่สรางสรรคผลงานดานสื่อที่มี
เนื ้อหาในการปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม จากละครเรื ่องหลวงตามหาชน ตอน ฉลาดแกมโกง จัดโดย สำนักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)

ไดรับคะแนนประเมน CG ในระดับ “ดีมาก” (4ดาว) จากผลสำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2563

เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ ้นในประเทศไทย และทั่วโลก สงผลให
เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 มีมติใหเลื ่อนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2563 ออกไปโดยไมมีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
2563 และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 รวมทั้งใหยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู 
ถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติใหกำหนดวันจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ขึ ้นใหมในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธัน
เดอร สตูดิโอ เนื ่องจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ ่มคลี่คลายดีขึ ้นแลว
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู ถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน(Record Date) ประจำป 2563 ใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 ซี ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ขอ 27 เรื ่องเกี ่ยวกับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในหุนของบริษัท บิ๊กเบรน จำกัด จำนวน 5,570,000.00 บาท เพิ่มศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจและเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาว บริษัทจะถือหุนในสัดสวน
รอยละ 71 ของทุนจดทะเบียนของบจก. บิ๊กเบรน

ป 2562

เมื ่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บริษัทไดโอนขายหุนทั้งหมดที่บริษัทถืออยูในบริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด จำนวน 
20,000 หุน ใหกับ AnyMind Group Limited ในราคาหุนละประมาณ 2,667 บาท เปนเงินจำนวนรวมทั้งสิ ้น 
53,326,167.80 บาท โดยรับชำระดวยเงินสดสวนหนึ่งและดวยหุนของ AnyMind Group Limited อีกสวนหนึ่ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดอนุมัติใหปดกิจการ บริษัท มีราญา จำกัด (“MERAYA”) ซึ ่งเปนบริษัทยอยที่
บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.998 ของทุนจดทะเบียนของ MERAYA เลิก
กิจการ

บริษัทฯ ไดรับรางวัลโลเกียรติยศ “ชอสะอาด ประจำป 2562” ในฐานะผูผลิตรายการโทรทัศนที ่สรางสรรคผลงานดาน
สื่อที่มีเนื ้อหาในการปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม จากละครเรื ่องหลวงตามหาชน ตอน อายมันคนจน จัดโดย 
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดอนุมัติใหปดกิจการ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด ซึ ่งเปนบริษัทยอยที่
บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ EM เลิกกิจการ
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         บริษัทยอยในเครือ ที่บริษัทรวมลงทุน มีดังนี้
บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด (CMED) ดำเนินธุรกิจผลิตและรับจางผลิตรายการโทรทัศน โดยเนนผลิตรายการที่ซื ้อลิขสิทธิ ์จากตาง
ประเทศ (International Format) ซึ ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) เขาถือหุนจำนวน 99,995 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของ
จำนวนหุนจดทะเบียนรวม 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนและชำระแลว 10,000,000 บาท

บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด (BB) ดำเนินธุรกิจใหบริการผลิตรายการโทรทัศน และรับจัดงานอีเวนท ซึ ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) 
เขาถือหุนจำนวน 96,500 หุน คิดเปนรอยละ 71.11 ของจำนวนหุนจดทะเบียนรวม 135,700 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมมีทุนจด
ทะเบียนและชำระแลว 8,000,000 บาท

1.3 ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
         การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย แบงไดเปน 4 ธุรกิจหลัก ดังน ี ้
1) ธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน และรายการบันเทิงตาง ๆ
2) ธุรกิจใหบริการ ซึ ่งเกิดจากการรับจางผลิตรายการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การใหบริการสตูดิโอถายทำ
3) ธุรกิจบริหารศิลปน
4) ผลิตและจำหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุค ขายสื่อโฆษณา แพลนมีเดียวิดิโอออนไลน

1.4 â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
        บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินธุรกิจไดแก 1) รายไดคาโฆษณา ซึ่งเกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 2) 
รายไดจากการใหบริการ ซึ ่งเกิดจากธุรกิจใหบริการ อาทิ รับจางผลิตรายการโทรทัศน รับจางจัดงานอีเวนท (Event) 3) รายไดจากการ
บริหารศิลปน และ 4) รายไดจากการขาย โดยในป 2562 ถึงป 2564 ดังนี้

99.99%

71.11%
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1.5 ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔµÀÑ³±�ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

ÃÒÂä´ŒáÂ¡»ÃÐàÀ·

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ (µÃÇ¨ÊÍº)

§Ç´ºÑÞªÕÊÔ é¹ÊØ´
31 ¸.¤. 62

ÃÒÂä´Œ¤‹Òâ¦É³Ò

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : ลานบาท

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÔÅ»�¹

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ

ÃÇÁÃÒÂä´Œ

ÃÒÂä´ŒÍ× è¹

ÃÒÂä´ŒÃÇÁ

ÅŒÒ¹ºÒ· % ÅŒÒ¹ºÒ· % ÅŒÒ¹ºÒ· %

168.39 42.47% 134.36 45.49% 163.86 53.95%

220.64 55.65% 155.45 52.63% 130.48 42.96%

5.69 1.44% 3.85 1.30% 5.77 1.90%

0.07 0.01% 0.34 0.12% 0.17 0.05%

394.78 99.57% 294.00 99.54% 300.28 98.86%

1.72 0.43% 1.37 0.46% 3.47 1.14%

396.50 100.00% 295.37 100.00% 303.75 100.00%

§Ç´ºÑÞªÕÊÔ é¹ÊØ´
31 ¸.¤. 63

§Ç´ºÑÞªÕÊÔ é¹ÊØ´
31 ¸.¤. 64

บริษัทและ CMED ดำเนินธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน โดยการเชาชวงเวลาจากทางสถานีหรือชองโทรทัศนตางๆ 
เพื่อออกอากาศรายการที่ผลิต ซึ ่งรายการที่บริษัทผลิตจะเปนรายการที่มีลิขสิทธิ ์เปนของบริษัทเอง ในขณะที่รายการที่ CMED ผลิต 
จะเปนรายการที่ CMED ซื้อลิขสิทธิ ์มาจากตางประเทศ ซึ ่งรูปแบบการผลิตจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ยกเวนไดรับการอนุมัติ 
จากเจาของลิขสิทธิ ์โดยชวงเวลาที่บริษัท และ CMED ซื้อจากสถานีเพื ่อออกอากาศ จะมีเวลาชวงหนึ่งที ่ถูกนำมาสรางรายได โดยการขายเวลา
ออกอากาศใหกับลูกคาที่ตองการโฆษณาโปรโมทสินคาและบริการ โดยรูปแบบการจายคาตอบแทนใหแกสถานีจะมีความแตกตางไปตาม
เงื ่อนไขที่สถานีกำหนด อาทิ จายคาเชาชวงเวลาออกอากาศ จายคาตอบแทนโดยใหสวนแบงรายไดจากคาโฆษณา (Revenue Sharing) 
หรือจายคาตอบแทนโดยแบงชวงเวลาในการขายโฆษณาใหสถานีนำไปขายเอง (Time Sharing) เปนตน ซึ ่งบริษัทจะมีรายไดก็ตอเมื่อรายการ
ที่บริษัทผลิตไดออกอากาศทางสถานีเทานั้น ซึ ่งลูกคาจะทำการตรวจสอบการออกอากาศของรายการที่ซื ้อเวลาลงโฆษณา รวมกับเอกสารขอมูล
ที่บริษัทจัดสงใหเปนหลักฐานการออกอากาศ อาทิ เทปหรือซีดีบันทึกรายการ เปนตน ทั้งนี ้ ในป 2562 บริษัทและ CMED มีรายการที่ผลิตและ
ออกอากาศจำนวน 12 รายการ โดยแบงรายการเปน 5 ประเภท ไดแก

1) เกมโชว (Game Show) ไดแก รายการโทรทัศนซึ ่งมีรูปแบบที่นำแขกรับเชิญ ซึ ่งอาจเปนนักแสดงหรือผูชมจากทางบาน มารวมเลนเกม
เปดปาย หรือทายปญหาในทุกรูปแบบ อาทิ ปญหาในเชิงวิชาการ ปญหาเชาว รวมถึงการเสี ่ยงโชค เพื่อรับรางวัลและเงินรางวัลตางๆ

2) เรียลลิตี ้ โชว (Reality Show) ไดแก รายการโทรทัศนที ่มีรูปแบบเปนการแขงขันประกวดความสามารถของผูชมทางบานที่
เขามารวมแสดงความสามารถ ตามลักษณะการแขงขันที่กำหนด เพื่อรับรางวัลและเงินรางวัลตางๆ

3) เดตติ้งเกม (Dating Game) ไดแก รายการที่มีลักษณะเปนรายการผูรวมรายการทั้งฝายชายและฝายหญิงมีสิทธิ ์
ตัดสินใจที่จะออกเดตซึ่งกันและกัน

4) วาไรตี้โชว (Variety Show) หรือวาไรตี้ทอลคโชว (Variety Talk Show) ไดแก รายการที่มีลักษณะพิธีกรหลักจะนั่งสนทนา
กับแขกรับเชิญในประเด็นที่แตกตางและหลากหลาย

5) ละครซิทคอม (Sitcom) ไดแก รายการที่มีลักษณะ เปนละครตลกเบาสมองที่ตัวละครในเรื ่องจะไดพบเจอกับสถานการณ
ที ่ไมคาดฝนแตกตางกันไปในแตละตอน
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1.6 ¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´

1.6.1 ¸ØÃ¡Ô¨¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃ / Ê×èÍ
          ศึกษาสภาพตลาดและความตองการของผูชมรายการโทรทัศนในเมืองไทย
ทีมตลาดของบริษัทจะทำหนาที่สอบถามไปยังสถานีโทรทัศน และลูกคาที่ตองการประชาสัมพันธสินคา ถึงแนวโนมความนิยมในการรับชม
รูปแบบรายการโทรทัศนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี ้ เพื ่อใหสามารถปรับเปลี่ยนรายการใหเหมาะสมกับชวงเวลา ซึ ่งชวยเพิ่มสีสันการรับชมรายการ
ใหกับผูชม อีกทั้งยังเปนการหลีกเลี ่ยงความจำเจของเนื้อหาที่นำเสนอใหมีความนาสนใจและนาติดตามอยูตลอดเวลา และดวยทีมครีเอทีฟ
ที่มีคุณภาพและมีประสบการณในธุรกิจสายบันเทิงมาอยางยาวนานในการกำกับดูแลคิดคนผลิตรายการใหมๆ เพื่อตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภค และเหนือสิ่งอื ่นใดบริษัทพยายามสอดแทรกแนวความคิดเพื่อพัฒนาสังคมเขาไปในผลงานที่ผลิตโดยมุงหวังที่จะพัฒนาสังคม
ใหเปนสังคมที่ดีงาม สอดคลองกับสโลแกนของบริษัทคือ “กรีน เอ็นเตอรเทนเมนต (Green Entertainment) สังคมดี อารมณดี”

นอกจากการศึกษาแนวโนมของตลาด อีกปจจัยที่ละเลยไมได คือ กลุมผูบริโภค (ผู ชมรายการโทรทัศน) ที ่เปนสวนสำคัญในการชี้วัดความ
สำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เนื ่องจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ความสำเร็จวัดจากคาความนิยมของรายการ ซึ ่งจะวัดจากเรตติ้ง (Rating) 
ที ่วัดโดยบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เมื ่อไรก็ตามที่รายการเปนที่นิยม และมีฐานผูชมเปนจำนวนมาก นั้นหมายความ
ถึง อัตราคาโฆษณาของรายการนั้นจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ ้นตามไปดวย ดังนั้น การที่รายการมีผู ชมจำนวนมาก ยอมสงผลใหชวงเวลาโฆษณา
ของรายการนั้นๆ เปนที่ตองการของบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และผูประกอบการซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑและบริการที่ตองการโฆษณา
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ (Direct Customer) ทั ้งนี ้ บริษัทมีหนาที่คิดคนรายการที่แปลกใหมและนาสนใจนำเสนอตอผูชมรายการโทรทัศน 
โดยมุงหวังที่รายการจะเปนที่นิยมในกลุมผูชมจำนวนมาก

           คุณภาพของการดำเนินงาน
การดำเนินธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด คุณภาพของงานที่นำเสนอออกสูสายตาของลูกคานั้นเปนสิ่งสำคัญโดยบริษัท ทีวี ธันเดอร 
จำกัด (มหาชน) ตระหนักในเรื ่องนี้เปนอยางดี และใหความสำคัญกับคุณภาพเปนลำดับแรกๆ ของการเนินงานในทุกภาคสวน เพราะเหตุวา
ธุรกิจสายบันเทิงถือเปนงานศิลปะที่ตองใสใจในรายละเอียด และองคประกอบตางๆ ตองอาศัยผูที ่มีความชำนาญและประสบการณในการ
วางแผนกระบวนการผลิต การติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพของการดำเนินงานอยูเสมอ ไมวาจะเปนฝายการเงินที่มีหนาที่
ในการเบิกจายงบประมาณรายการ อาทิ ในสวนของรายการที่บริษัทเปนผูผลิต งบประมาณจะถูกประเมินและตั้งขึ ้นตามความเหมาะสม โดย
ทีมงานมีหนาที่ในการบริหารงานใหอยูในกรอบของงบประมาณที่ไดตั ้งไว ฝายดูแลการผลิตมีหนาที่ในการดูแลการผลิต องคประกอบฉาก 
กลอง แสงไฟ สถานที่ถายทำ เพื่อใหไดมาตรฐานและสามารถตอบโจทยงานนั้นๆ ได นอกจากนี้ หลังจากที่การถายทำเสร็จสิ้นลง ก็ตองมี
ทีมตัดตอที่มีความรูความชำนาญและประสบการณเขามาดูแลตัดตอเทปรายการ ผานการใชเทคโนโลยีที ่ทันสมัยในการดำเนินงาน 
เนื่องจากทุกเทปรายการที่ออกสูสายตาประชาชนสามารถสะทอนใหเห็นถึงความใสใจ และความมุงมั ่นตั้งใจในการทำงานของบริษัท
ไดเปนอยางดี

           การนำเสนองานตอสถานีและการขายโฆษณาของบริษัท
รายไดคาโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัทที่ตองผานความเห็นชอบจากทางสถานีตางๆ เพื่อขอซื้อเวลาในการออก
อากาศ สามารถแบงรูปแบบการไดมาของรายการเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การออกแบบรูปแบบรายการทั้งหมดสำหรับนำเสนอตอ
ทางสถานีเพื ่อซื ้อเวลา และ 2) สถานีเปนฝายแจงประเภทรายการที่ตองการและชวงเวลาใหกับบริษัท ซึ ่งเงื ่อนไขของสัญญากับแตละสถานี
จะแตกตางกันไป อาทิ บริษัทจายเฉพาะคาเชาชวงเวลาออกอากาศ หรือจายคาตอบแทนโดยใหสวนแบงรายได จากคาโฆษณา (Revenue 
Sharing) หรือจายคาตอบแทนโดยแบงชวงเวลาในการขายโฆษณาใหสถานีนำไปขายเอง (Time Sharing) เปนตน ซึ ่งบริษัทจะมีรายไดก็ตอ
เมื่อรายการที่บริษัทผลิตไดออกอากาศทางสถานีเทานั้น เมื ่อไดเวลาจากทางสถานีแลว ในสวนการขายโฆษณา บริษัทมีทีมขายที่มีศักยภาพ
ในการนำเสนอผลงานของบริษัท และมีความสัมพันธอันดีกับลูกคามาอยางยาวนาน ทั้งกลุมลูกคาประเภทตัวแทนโฆษณาและกลุมลูกคา
ประเภทเจาของผลิตภัณฑ ทำใหสามารถเขาถึงลูกคาไดงายยิ่งขึ ้น ซึ ่งบริษัทมีรูปแบบการขายเวลาสำหรับการโฆษณาที่หลากหลาย และลูกคา
สามารถเลือกชวงเวลาที่ตองการใหเหมาะสมและสอดคลองกับผลิตภัณฑที ่ตองการโฆษณาได อาทิ ซื ้อเวลาโฆษณาเฉพาะชวงเวลาของ
รายการใดรายการหนึ่ง ผานสปอตโฆษณา หรือซื ้อเวลาแบบแพ็คเกจที่สามารถประชาสัมพันธสินคาไดหลายรูปแบบในหลายรายการเพื่อให
สามารถเขาถึงกลุมผูชมอยางกวางขวาง โดยลูกคาจะตองเปนผูจัดเตรียมสปอตโฆษณาสำหรับใชในการออกอากาศมาใหบริษัท ซึ ่งมีกำหนด
เวลาที่ชัดเจนตามที่ตกลงกัน

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
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1.6.2 ¸ØÃ¡Ô¨ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

            การกำหนดราคาและสงเสริมการขาย
การกำหนดราคาขายเวลาโฆษณาในแตละรายการ บริษัทจะพิจารณาราคาอยางเปนมาตรฐาน โดยอางอิงจากตนทุนการผลิตรายการ ชวง
เวลาออกอากาศ และความเปนที่นิยมของรายการ ซึ่งการกำหนดราคาดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเจรจาระหวางลูกคากับบริษัทที่อางอิงตาม
ราคาตลาดที่สามารถแขงขันไดเปนหลัก และกำหนดนโยบายการใหสวนลดเงินสด กรณีลูกคาชำระเงินเร็วกวากำหนดเรียกเก็บ และ สวนลด
คืน (Rebate) ใหกับลูกคา ซึ่งพิจารณาจากยอดซื้อโฆษณาโดยไดกำหนดอัตราที่แนนอนในการตกลงกับลูกคา ในดานการสงเสริมการขาย
บริษัทมีการจำหนายโฆษณาแบบแพ็กเกจซึ่งจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ ้นเพราะทำใหลูกคาที่มีงบประมาณจำกัดสามารถลง
โฆษณาไดหลากหลายรูปแบบในหลายรายการซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุนและตอบสนองความตองการของลูกคาโฆษณาไดมากยิ่งขึ ้น

ในสวนการใหบริการ ทีมตลาดและฝายผลิตมีหนามีในการนำเสนอศักยภาพของบริษัทใหกับกลุมลูกคา ที่ตองการใชบริการของบริษัทโดย
มีกลยุทธในการดำเนินงานและการตลาด ดังนี้

             ศึกษาความตองการของลูกคา
การรับจางใหบริการของบริษัทแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก การรับจางผลิตรายการโทรทัศน (รับจางออกแบบและผลิต และรับจางผลิต
ภายใตคอนเซ็ปลูกคา) และรับจัดงานอีเวนท (Event) หรือกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธและโฆษณาตางๆ ซึ ่งบริษัทจะศึกษากลุมเปาหมายและ
ความพอใจของผูวาจางแตละประเภท เพื่อตอบโจทยการบริการ โดยแบงเปน 3 ลักษณะยอยตามการดำเนินงาน ดังนี้

                              การรับจางผลิตรายการโทรทัศน ซึ ่งบริษัทไดรับการวาจางใหออกแบบและผลิตรายการ ซึ ่งการรับจางงาน
ในลักษณะนี้ บริษัทตองทำการศึกษารูปแบบรายการที่ผู วาจางตองการ ไมวาจะเปนประเภทรายการ ซึ ่งรวมถึงการใหขอเสนอแนะ
ผูวาจางเกี ่ยวกับตนทุนการผลิตรายการ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ผู วาจางกำหนด ควบคูไปกับการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ถายทำเพื่อใหสอดคลองกับคอนเซ็ปที่ออกแบบไว
                              การรับจางผลิตรายการโทรทัศน ซึ ่งผู วาจางเปนฝายกำหนดคอนเซ็ปรายการมาให โดยการรับจางงานในลักษณะนี้ 
บริษัทมีหนาที่ผลิตรายการใหสอดคลองกับคอนเซ็ปรายการที่ผู วาจางกำหนดมาใหเปนหลัก โดยในระหวางการผลิต บริษัทจะตองมีการหารือ
กับผูวาจางเกี ่ยวกับภาพรวมรายการ ฉาก ระบบแสง และระบบเสียง รวมไปถึงการจัดหานักแสดงและชพิธีกรเพื่อใหรายการที่ไดสอดคลอง
กับความตองการของผูวาจาง
                          การรับจางจัดงานอีเวนท และบริหารสื่อโฆษณา ในสวนนี้บริษัท ตองศึกษาขอมูลของผูวาจางวามีความประสงค
จะทำกิจกรรมประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ กอนที่บริษัทจะดำเนินการเขาเสนอผลงานกับผูวาจางเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่น
ได โดยในสวนนี้ บริษัทมีหนาที่บริหารจัดการงานตั้งแตงานดานประชาสัมพันธ ออกแบบสื่อโฆษณาประสานงานหนวยงานตางๆ และจัดงาน

             คุณภาพของการดำเนินงาน
การรับจางผลิตรายการ ความพอใจของผูวาจางถือเปนสิ่งสำคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัท ซึ ่งการตรวจสอบคุณภาพ
งาน ผูบริหารระดับสูงของบริษัทจะมีสวนรวมในการตรวจสอบควบคู ไปกับการแจงความคืบหนาในการผลิตรายการใหแกลูกคาทราบอยาง
ตอเนื่อง ซึ ่งการดำเนินการดังกลาวชวยใหลูกคาสามารถบริหารจัดการเวลาและตนทุนไดเปนอยางดี ทำใหลูกคาเกิดความพอใจและใชบริการ
ของบริษัทอยางตอเนื่อง และดวยคุณภาพการดำเนินงานและผลงานของบริษัทที่เปนที่ยอมรับยาวนานกวา 25 ป ผานรายการกวา 200 รายการ
โทรทัศนที ่ออกสูสายตาประชาชน รวมถึงรายการที่บริษัทผลิตไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง ถือเปนสิ่งตอกยํ้าถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความ
สำเร็จในการดำเนินงานสายธุรกิจบันเทิงไดเปนอยางดี จึงสามารถกลาวไดวาความสามารถของบุคลากรและระบบบริหารการจัดการของ
บริษัท เปนองคประกอบสำคัญที่ทำใหบริษัทประสบความสำเร็จอยูไดในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนจวบจนปจจุบัน นอกจากนี้ จุดยืนของ
ทีมผูบริหารที่จะผลิตรายการโทรทัศน (คอนเทนท) ที ่มีมาตรฐานระดับสากล โดยไมลืมที่จะสรางสรรคสิ ่งดีๆ ตอบแทนใหกับสังคมไปพรอมๆ 
กัน ทำใหทุกฝายในบริษัท มุงมั ่นเปนหนึ่งเดียวในการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพออกสูสาธารณะ
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                    การกำหนดราคา
บริษัทกำหนดราคาสำหรับการใหบริการรับจางผลิต โดยพิจารณาจากตนทุนในการผลิตบวกเพิ่มกำไรสวนหนึ่ง ทั้งนี ้ สวนใหญลูกคา
จะแจงงบประมาณรายการใหกับบริษัททราบ บริษัทมีหนาที่ในการพิจารณาวางรูปแบบรายการกลับไปนำเสนอ ซึ่งงบประมาณอาจมีการปรับ
เพิ่มลดใหสอดคลองกับความพึงพอใจของลูกคา อยางไรก็ตามบริษัทจะพิจารณามูลคางบประมาณดังกลาวเพื่อประเมินความสามารถในการ
บริหารจัดการตนทุนการผลิตกอนการรับงานทุกครั ้ง ทั้งนี ้ การกำหนดราคาดังกลาวฝายบริหารจะอางอิงตามราคาตลาดที่สามารถแขงขันได

                    ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
ภาพรวมการใชจายของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในป 2564 ที่ผานมา ปรับตัวลดลงประมาณรอยละ -1% เมื่อเทียบกับป 2563 โดยมีคาใชจาย
รวมอยูที ่ราว 1.0717 แสนลานบาท ลดลงจากปที ่แลวที่ใชงบไป 1.0711 แสนลานบาท แบงเปนเม็ดเงินโฆษณาใชไปกับสื่อทีวี 63,600 ลาน
บาท ลดลงจาก ป 2563 ใชไป 63,170 ลานบาท   สื ่อที ่ใชงบเม็ดเงินโฆษณาลดลง ยังคงเปนของ 2 สื ่อหลักเดิม คือ หนังสือพิมพ 3,108 ลาน
บาท ติดลบ 19%  สวนสื่อที่มีการใชงบโฆษณาเพิ่มขึ ้น คือ สื ่ออินเทอรเน็ต 23,315 ลานบาท (ที่มา : /DATT) เปนผลจากสภาพเศรษฐกิจที่
ดีขึ ้น ขอมูลจากตารางสวนแบงตลาดของมูลคาการใชจายโฆษณา แสดงใหเห็นวาสัดสวนของการโฆษณาผานโทรทัศน ยังคงเปนที่นิยม
อันดับ 1 ที่อัตรารอยละ 59 ของรายไดโฆษณาโดยรวมทั้งนี ้ในป 2564 ลูกคาไมมีขอรองเรียนใดๆ

                    สถานีโทรทัศน
ปจจุบันมีผู ประกอบการกิจการสถานีโทรทัศนที ่ใหบริการแกผู ชมทั่วประเทศโดยไมคิดมูลคา หรือฟรีทีวี (Free TV) จำนวน 20 ชอง
โดย ณ ธันวาคม 2564 จากขอมูลของ AGB Nielsen Media Research ระบุวาชอง 7 และชอง 3 ยังคงมีสวนแบงทางการตลาดดานรายได
และดานจำนวนผูชมสูงกวาชองอื่นๆ ทั้งนี ้ จะเห็นไดวาสถานีอื ่นๆ ก็มิไดหยุดนิ่ง และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
เพื่อชวงชิง Eye Ball คนดูใหไดมากที่สุด โดยที่ผานมา สถานีโทรทัศนแตละแหงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอและมีการเพิ่มรายการ
ใหมๆ เขาไปเสนอเพื่อเพิ่มกระแสความนิยมของผูชมโทรทัศน ดังนั ้น การมีชองทีวีดิจิตอลที่เพิ ่มขึ ้นมา จะทำใหการแขงขันของสถานีโทรทัศน
คาดวาจะมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะดานคุณภาพ เนื่องจากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทำให
ผู ประกอบการโทรทัศนมีความจำเปนอยางยิ่งที ่ตองปรับปรุงรายการอยูเสมอ

                    ผูผลิตรายการโทรทัศน
ในดานของธุรกิจผูผลิตรายการโทรทัศน การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล สงผลใหเกิดชองทางการจัดจำหนายที่เพิ ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการชวย
ลดการพึ่งพิงตอสถานี อยางไรก็ตาม เมื ่อตลาดโตขึ้นการเขามาของผูผลิตรายใหมๆ มีแนวโนมสูงขึ ้นตามไปดวย แตเหนือสิ่งอื ่นใด ในตลาด
ผูผลิตรายการโทรทัศน ประสบการณ คุณภาพ และความสัมพันธในดานการดำเนินธุรกิจเปนปจจัยแรกๆ ที่ทางสถานีจะใชพิจารณาในการ
รวมงาน หรือใหโอกาสในการทำงานรวมกัน ซึ่งทั ้งหมดนี้ยังคงอางอิงอยูบนหลักของการดำเนินธุรกิจแบบเดิมคือ การที่บริษัทจะตองมีทีม
ครีเอทีฟที่แข็งแกรง สามารถนำเสนอผลงานที่นาสนใจและเปนที่ติดตามตอทางสถานีและผูชมรายการไดอยางมีคุณภาพ
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                       การแขงขัน
ภาวะการแขงขันในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน นอกจากบริษัทแลว ยังประกอบไปดวยบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศนที ่เปนชองธรรมดา
ที่เปนที่รู จักอีกมากมายแลวนั้น ปจจุบันยังมีบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศนชองดิจิตอลเพิ่มขึ ้นอีกดวย ซึ่งแตละผูผลิตจะมีความชำนาญ
ในรูปแบบรายการที่แตกตางกันออกไป ตามแตทีมงานครีเอทีฟของแตละบริษัท ที่พยายามคิดคนออกแบบรูปแบบรายการใหมีความหลาก
หลายและนาสนใจ เพื ่อสรางความแตกตางโดยมุงหวังดึงดูดฐานผูชมรายการนั้นๆ ดังนั้นรายการตาง ๆ ของบริษัทจะเนนการสรางสรรค 
ทั้งในดานรูปแบบรายการ เนื ้อหาสาระ ความบันเทิง ความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ
และมีคุณภาพ ในการสรางสรรคงาน และคัดเลือกรายการใหตรงกับความตองการของผูชม มีการวางแผนการผลิตรายการ โดยบริษัทมีการ
ควบคุมตนทุนการผลิตและคุณภาพของรายการตางๆ ไดเปนอยางดี บริษัทมีความพรอมของสตูดิโอถายทำเพิ่มมากขึ้นจากการเปดTVT 
Green Park Studio จำนวน 3 สตูดิโอ รวมทั้งสิ ้น 5 สตูดิโอ จึงเปนการงายตอการควบคุมตนทุนและคุณภาพรายการ

             รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณา เกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ซึ ่งกลุมลูกคาหลักของบริษัทแบงเปน 2 กลุม
1) กลุมผูประกอบการที่เปนเจาของผลิตภัณฑและบริการ (Direct Customer)
ลูกคากลุมนี้ คือ ลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑโดยตรง ไดแก บริษัทเอกชนทั่วไป หรือ เจาของผลิตภัณฑที ่มีความสนใจที่จะประชาสัมพันธ
หรือโปรโมทสินคาผานสื่อโทรทัศน โดยการติดตอประสานงานจะเปนในรูปแบบของการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเพื่อขอซื้อชวงเวลา
โฆษณาในรายการตางๆ ของบริษัท ทั้งนี ้ ณ สิ้นป 2564 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากกลุมลูกคาบริษัทที่เปนเจาของผลิตภัณฑโดยตรง
 (Direct Customer) คิดเปนรอยละ 66.49 ของรายไดคาโฆษณา

2) กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)
ไดแก บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาโดยไดรับการจางจากเจาของผลิตภัณฑ (ลูกคา) ใหดูแลจัดการ และหาชองทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื ่อโปรโมทสินคาและบริการ โดยกลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา จะทำหนาที่ในการชวยวางแผน ประสานงาน และหาชวงเวลา
โฆษณาที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑ ซึ ่งสวนใหญกลุมบริษัทตัวแทนโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “package” 
เพื่อโปรโมทสินคา รูปแบบ package คือ เลือกโฆษณาและประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการ โดยอาศัยชวงเวลาที่
หลากหลายในการจัดทำแผนการโฆษณาของตนเอง ซึ ่งการซื้อโฆษณาจะอยูในรูปของสัญญาลวงหนา ตั ้งแต 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 
1 ป โดยทั้งหมดนี้ขึ ้นอยูกับการจัดสรรของตัวแทนโฆษณา และงบประมาณของตัวแทนโฆษณาใน ทั้งนี ้ ณ สิ้นป 2564 บริษัทมีสัดสวน
รายไดจากกลุมลูกคาตัวแทนโฆษณาคิดเปนรอยละ 33.51 ของรายไดคาโฆษณา

ทั้งนี ้การเก็บเงินจากลูกคา จะเรียกชำระเงินไดก็ตอเมื่อบริษัทไดทำการออกอากาศโฆษณาของลูกคาที่เรียบรอยแลว โดยทางบริษัทจะทำการ
สงเอกสารยื่นยันการออกอากาศ พรอมซีดีบันทึกเทป รายการในกรณีที่เปนการวางปายสินคา ในรายการใหแกลูกคาพรอมเอกสารการเรียก
เก็บเงิน

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ
§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

2562

¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ¼Ù Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õèà»š¹à¨ŒÒ¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ (Direct Customer)

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒºÃÔÉÑ·µÑÇá·¹â¦É³Ò (Agency)

ÃÇÁÃÒÂä´Œ¤‹Òâ¦É³Ò

2563 2564

56.50% 85.65% 66.49%

43.50% 14.35% 33.51%

100.00% 100.00% 100.00%
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¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÅÔµÀÑ³±� : ¡ÒÃ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�

¢Ñ é¹µÍ¹·Õè 1 : ÊÃÃËÒÊ¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹�áÅÐª‹Ç§àÇÅÒÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ

µÒÃÒ§ÊÃØ»ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ·ºÃÔ¡ÒÃã¹»‚ 2562 ¶Ö§»‚ 2564

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

                      รายไดจากการบริการ
กลุมลูกคาในสวนจางผลิตรายการโทรทัศน คือ ผู ที ่สนใจผลิตรายการโทรทัศน ซึ ่งรวมถึงเจาของสถานี เจาของผลิตภัณฑที ่ไมสามารถ
ผลิตรายการไดเนื ่องจากขอจำกัดภายในซึ่งการรับจางผลิตรายการอาจเปนการรับจางในรูปแบบของการจางรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การ
จางผลิตละครหนึ่งเรื ่อง การจางผลิตรายการเปนรายซีซั ่น เปนตน นอกจากนี้ ในสวนของการจางจัดงานอีเวนท หรือกิจกรรม กลุมลูกคา 
ไดแก เจาของผลิตภัณฑ บริษัทเอกชน หนวยงานราชการ และสถานีโทรทัศน ซึ ่งงานในสวนนี้เปนงานที่ลูกคาสามารถดำเนินการ
ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งนี ้ เงื ่อนไขการเขารับงานแบงไดเปน 2 ลักษณะหลักๆ คือ 1) งานที่เปนสวนของราชการ จะใชวิธีการตามที่สวน
ราชการกำหนด อาทิ การประมูล การสอบราคา เปนตน และ 2) งานสวนบริษัทเอกชน จะเปนการเขานำเสนอผลงานโดยตรงกับทางบริษัท 
หากผลงานเปนที่ยอมรับ ทางบริษัทก็จะไดรับหนาที่ดูแลงานนั้นๆ

ขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศน เพื ่อสรางรายไดจากการจำหนายชวงเวลาสวนหนึ่งใหกับลูกคาที่สนใจโฆษณาประชาสัมพันธสินคา 
บริษัทจะตองติดตอไปยังสถานีเพื ่อนำเสนอรายการที่นาสนใจ โดยสถานีจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของรายการ กอนจะอนุมัติและ
จัดหาเวลาที่เหมาะสมกับรายการดังกลาว ซึ่งตนทุนในการดำเนินงานในสวนของรายไดโฆษณาประกอบดวย คาเชาสถานี คาลิขสิทธิ ์
รายการในกรณีที่เปน International Format คานักแสดงและพิธีกรรายการ คาถายทำ คาจางทีมงาน และคาอุปกรณที ่ใชในการถายทำ 
ทั้งนี ้ ในบางครั้งบริษัทจำเปนตองทำการจัดจางบุคคลากรผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอก (Outsource) อาทิ ทีมงานชางกลอง ทีมงาน
ระบบแสงและเสียง เขามาชวยเสริมทีมงานของบริษัท เพื ่อใหผลงานออกมามีคุณภาพยิ่งขึ ้น ซึ่งสวนนี้ถือเปนตนทุนสวนหนึ่งในการดำเนิน
งานของบริษัท ทั้งนี ้ การดำเนินการเพื่อใหไดเวลาสำหรับการขายโฆษณาในรายการนั้นๆ สามารถแบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการ
สรรหาสถานีโทรทัศนและชวงเวลาออกอากาศ ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการจำหนาย

ชองทางการนำเสนอรายการออกสูสาธารณะของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนเพื ่อสรางรายไดจากการขายชวงเวลาสำหรับการประชาสัมพันธ
สินคาสำหรับลูกคาที่สนใจ คือ ชองทางออกอากาศของสถานีโทรทัศน ดังนั ้น การไดมาซึ่งชวงเวลาออกอากาศ บริษัทจำเปนตองสรรหาสถานี
โทรทัศนและชวงเวลาออกอากาศสำหรับรายการโทรทัศน โดยมีขั ้นตอนการสรรหาสถานีโทรทัศน ดังตอไปนี้

¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ
§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

ÊÔé¹ÊØ´ 31 ¸.¤. 2562

ÃÑº¨ŒÒ§¼ÅÔµ

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

ÃÑº¨ŒÒ§¨Ñ´ Event / ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹

ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊµÙ´ÔâÍ

ºÃÔ¡ÒÃÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ì

ÊÔ é¹ÊØ´ 31 ¸.¤. 2563 ÊÔé¹ÊØ´ 31 ¸.¤. 2564

190.96 86.55% 65.66%

16.31 7.39% 11.81%

13.37 6.06%

144.66

2.97

7.82

93.06%

1.91%

5.03%

85.67

15.41

8.86 6.79%

- - - - 20.54 15.74%

ÃÇÁÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ 220.64 100.00% 155.45 100.00% 130.48 100.00%
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1.1 ขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอตอสถานีโทรทัศน
บริษัทตองเตรียมความพรอมในการสรางสรรครูปแบบรายการที่นาสนใจและอยูในกระแสนิยม ซึ ่งในสวนขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อนำเสนอ
ตอทางสถานีโทรทัศน โดยระหวางการพิจารณาเตรียมการเตรียมนำเสนองาน บริษัทจะหารือกับทางสถานีและลูกคาโฆษณาเพื่อรวบรวมแนว
ความคิดในการพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของผูชมรายการ รวมถึงกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ซึ ่งภายหลังจาก
ที่บริษัทออกแบบรูปแบบรายการเปนที่เรียบรอยแลว แนวความคิดจะถูกจัดเตรียมออกมาในรูปแบบของพรีเซนเทชั่น (Presentation) 
สตอรี่บอรด (Story Board) หรือไฟลวีดีโอ (VDO) เพื่อนำเสนองานตอทางสถานี โดยรูปแบบรายการโทรทัศนสามารถแบงออกเปน 6 รูปแบบ
หลัก ไดแก เกมโชว (Game Show), ควิซโชว (Quiz Show), เรียลลิตี ้โชว (Reality Show), ซิทคอม (Sit Com), วาไรตี้ (Variety) และ ละคร 
(Drama)

1.2 สถานีพิจารณาเพื่ออนุมัติเวลาออกอากาศ
ภายหลังการนำเสนอรูปแบบรายการตอสถานี สถานีจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการผานประเด็นพิจารณาหลัก 4 ขอไดแก 1) รูปแบบ
รายการ 2) เนื ้อหาของรายการที่นำเสนอ 3) ความนาสนใจของรายการ และ 4) คุณภาพ ความนาเชื ่อถือ และศักยภาพของผูผลิตรายการ โดย
ทางสถานีจะพิจารณาทั้ง 4 ปจจัยขางตน เพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมกับรายการที่ทางสถานีจะอนุมัติใหใชเวลาออกอากาศ โดย 3 ปจจัยแรก 
เปนตัวกำหนดชวงวันและเวลาที่รายการจะถูกออกอากาศ ดังนั้น หากรายการของบริษัทมีความนาสนใจ และมีความเปนไปไดที ่จะสามารถ
ดึงดูดกลุมผูชมไดมาก ทั้งหมดนี้หมายรวมถึง อัตราผลตอบแทนจากโฆษณาที่บริษัทจะไดรับก็จะยิ่งสูงขึ ้นตามไปดวย

1.3 รูปแบบการทำสัญญากับทางสถานี
ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติใหผลิตรายการเพื่อออกอากาศในชวงเวลาที่สถานีกำหนดแลว ขั ้นตอนตอไปคือ การลงนามสัญญากับ
สถานี โดยลักษณะการทำสัญญากับทางสถานีโทรทัศน ปจจุบันแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การเชาเวลาออกอากาศจากทางสถานี 
2) การแบงเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing) และ 3) การแบงรายไดจากการโฆษณากับทางสถานี (Revenue Sharing) โดยแตละ
ประเภทมีลักษณะ ดังนี้

               การเชาเวลาออกอากาศจากทางสถานี
การเชาเวลาออกอากาจากทางสถานี หมายถึง การซื้อเวลาจากทางสถานีเพื ่อออกรายการที่บริษัทผลิต โดยบริษัทมีหนาที่ชำระคาเชาเวลาให
กับสถานีตามมูลคาที่ตกลงกัน ซึ ่งนอกจากการทำสัญญาเกี่ยวกับเวลาออกอากาศ และระยะเวลาในการเชาเวลา รวมถึงคาเชาเวลาระหวาง
บริษัทกับทางสถานีแลว สถานีบางแหงอาจกำหนดใหระบุถึงรูปแบบการโฆษณาประกอบในรายการเพิ่มเติม อาทิ บริษัทสามารถมีแผนปาย
โฆษณาไดกี ่แผนปาย และขนาดเทาไร VTR ที่จะใชออกอากาศในชวงของรายการสามารถใชไดกี ่ตัว เปนตน ทั้งหมดนี้ ขึ ้นอยูกับทางสถานี
และบริษัทไดทำการเจรจาตกลงกัน ทั้งนี ้ ปจจุบันรายการออกอากาศที่มีลักษณะสัญญาแบบนี้ไดแก รายการแอทไนท วาไรตี้

               การแบงเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing)
ในสวนของการทำสัญญาแบงเวลาโฆษณากับทางสถานี (Time Sharing)เปนรูปแบบการทำสัญญาที่ทางบริษัทไมมีภาระในการจาย
คาเชาเวลาออกอากาศ แตจะตองแบงชวงเวลาขายโฆษณาใหกับทางสถานีเปนการตอบแทน กลาวคือ รายการของบริษัทออกอากาศ 
1 ชั ่วโมง บริษัทจะไดเวลาในการขายโฆษณา 10 นาที โดย 10 นาทีนี ้จะถูกแบงใหกับทางสถานีเพื ่อไปขายโฆษณาเอง ซึ ่งชวงเวลาที่แบงให
ดังกลาว ถือเปนการชำระคาตอบแทนในการใชเวลาของสถานี ทั ้งนี ้ ชวงเวลาในการขายโฆษณาของแตละรายการ จะขึ้นอยูกับการเจรจา
ระหวางบริษัทและสถานีโทรทัศน โดยบริษัทและสถานีจะรวมกันกำหนดอัตราคาโฆษณาใหเปนอัตราเดียวกันเพื่อเสนอขายใหกับลูกคา 
ทั ้งนี ้ ปจจุบันรายการออกอากาศที่มีลักษณะการชำระคาตอบแทนใหกับสถานีในรูปแบบการแบงเวลาโฆษณา ไดแก มาสเตอรคีย, 
เวทีแจงเกิด, หลวงตามหาชน

               การแบงรายไดคาโฆษณากับทางสถานี (Revenue Sharing)
ในสวนของการทำสัญญาแบบการแบงรายไดคาโฆษณากับทางสถานี (Revenue Sharing) จะมีลักษณะคลายกับการแบงเวลาโฆษณากับ
ทางสถานี (Time Sharing) แตแตกตางกันที่ Revenue Sharing จะเปนการที่ทั ้งบริษัทและทางสถานีโทรทัศนชวยกันจำหนายโฆษณา โดย
รายไดที ่ไดจากการขายจะถูกนำมาแบงตามสัดสวนที่ไดตกลงกันไวลวงหนา โดยบริษัทกับสถานีจะรวมกันกำหนดอัตราคาโฆษณาและ
อัตราสวนลดที่จะใหกับผูซื ้อเวลาโฆษณาใหเปนอัตราเดียวกัน ทั้งนี ้ ปจจุบันรายการออกอากาศที่มีลักษณะการชำระคาตอบแทนใหกับ
สถานีในรูปแบบการแบงรายไดคาโฆษณา ไดแก เทค มี เอาท ไทยแลนด
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หลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติชวงเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศน ขั ้นตอนตอไปคือการผลิต ซึ ่งขั ้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนแบง
ออกเปน 3 ขั ้นตอน ไดแก ขั ้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ขั ้นตอนการผลิตรายการ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต
รายการ (Post-Production)

การเตรียมงาน (Pre-Production)
หลังจากที่ทางบริษัทไดรับอนุมัติเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศน บริษัทจะเตรียมการผลิต และวางแผนงบประมาณการผลิตรายการ 
โดยการทำงานจะเปนในลักษณะของการแบงทีมยอยเพื่อควบคุมงานดานการผลิตในแตละขั้นตอน
                    ทีมสรางสรรค (Creative) จะระดมความคิดเพื่อวางประเด็นเรื ่องในรายการนั้นๆ หลังจากไดโครงเรื ่อง ขั ้นตอนตอไปจะ
เปนการสรุปธีมของรายการในแตละตอนที่จะผลิต โดยวางเคาโครงเรื ่องของแตละเทปการผลิต จัดทำสคริปทหรือบทในรายการ และจัดทำเปน
รูปแบบ story board เพื่อใชในการหารือกับฝายผลิต ซึ ่งนอกจากการเตรียมงานดานการผลิตแลว การวางแผนงบประมาณในการผลิตรายการ
ยังเปนสวนสำคัญในการดำเนินงาน โดยแตละรายการจะมีงบประมาณที่แตกตางกันไปตามลักษณะและขนาดของ
รายการ (Production’s size)
                    ทีมฝายผลิต ถึงแมบริษัทจะมีทีมงานฝายผลิตของตัวเอง แตในบางสวนของการดำเนินงานบริษัทไดมีการวาจางบุคลากร
จากภายนอกที่มีความชำนาญเฉพาะทางเขามาดำเนินงาน อาทิ ระบบแสงเสียง และระบบกลองที่ใชในการถายทำ ทั้งนี ้ เพื ่อใหรายการที่ถาย
ทำไดผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดโดยการพิจารณาวาจางดังกลาวสามารถตอบโจทยการถายทำที่ตองการความหลากหลาย มีคุณภาพ และทัน
สมัยอยูเสมอ ทั้งนี ้ บริษัทจะพิจารณาคัดสรรผูรับจางจากประสบการณการทำงาน คุณภาพ และศักยภาพในการรับงานเปนหลัก ทั้งนี ้ ในสวน
เครื ่องมือและอุปกรณที ่ใชในการผลิตรายการ อาทิ อุปกรณประกอบฉาก และเสื้อผาเครื ่องแตงกาย ฝายผลิตของบริษัทจะเปนฝายดำเนินการ
จัดเตรียมสำหรับการถายทำรายการ ซึ ่งอุปกรณดังกลาวทางบริษัทจะจัดเก็บอยางเปนสัดสวน และมีทีมงานดูแลความเรียบรอยและ
ความพรอมของอุปกรณตางๆ กอนนำใชงาน

การผลิตรายการ (Production)
บริษัทมีการจัดตั้งหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดคนเนื้อหารายการในรูปลักษณะตาง ๆ ที่จะตอบโจทยคนดูและสถานีโทรทัศน หนวย
งานนี้จะทำการ Research มองหา และคิดคนรูปแบบรายการขึ้นมา หลังจากไดรายการที่มีคุณภาพเพียงพอแลวนั้น รายการดังกลาวจะถูก
นำไปเสนอยัง Platform ตาง ๆ ที่บริษัทคิดวาเหมาะสม เมื่อไดรับการอนุมัติใหผลิตรายการดังกลาว ทีมงานผลิตจะเริ ่มกระบวนการ Preproduc-
tion จัดเตรียมตัวนักแสดง ฝายทีมภาคสนามจะออกสำรวจสถานที่ถายทำรายการ และนัดวันถายทำ โดยการถายทำสามารถแบงได
เปน 2 ลักษณะ 1) การถายทำในหองสตูดิโอ และ 2) การถายทำนอกสตูดิโอ

1) การถายทำในหองสตูดิโอ (studio production) ทางทีมงานตองมีการเตรียมความพรอมของสถานที่เพื ่อการถายทำ โดยมีสิ ่งที ่ตองเตรียม
หลัก ไดแก จัดทำฉากตามที่ไดออกแบบไว จัดแสงใหไดบรรยากาศตามบท จัดวางตำแหนงกลองรวมถึงทิศทางการเคลื่อนยายกลอง
เพื่อเปลี่ยนมุมภาพตามจุดที่กำหนด ซักซอมทีมงานทุกฝายที่เกี ่ยวของกอนถายทำ แลวจึงดำเนินถายทำรายการตามกำหนดเวลา
2) การถายทำนอกสตูดิโอ สามารถแบงลักษณะการทำงานได 3 แบบ คือ
                    ENG (Electronic News Gathering) : เปนการถายทำที่ใชกลองเดี ่ยว เหมาะกับการทำงานที่เนนความคลองตัว โดยการ
ถายทำลักษณะนี้จะเหมาะกับการถายทำรายการขาว และสารคดี
                     EFP (Electronic Field Product) : เปนการถายที่ใชกลองมากกวา 1 ตัว ตอสายเคเบิ้ล จากกลองไปยังเครื ่องผสมสัญญาณ 
เพื่อใหสามารถเลือกภาพไดหลากหลาย และตอเนื่อง เหมาะกับรายการประเภททอลคโชว/ วาไรตี้โชว
                     Moblie Unit: เปนการถายทำที่มีลักษณะคลาย EFP และการถายทำในสตูดิโอ โดยอุปกรณจะถูกติดตั้งและควบคุมอยูในรถ 
OB (Outside Broadcasting) เหมาะกับงานประเภทถายทอดสด/ ละคร

ทั้งนี ้ สิ ่งสำคัญที่สุดในขั้นตอนการผลิต คือ การควบคุมการดำเนินงานใหอยูในกรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว และเหนือสิ่งอื ่นใดคือ
คุณภาพในการถายทำรายการ ที่ตองเปนไปตามมาตรฐาน
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หลังการผลิตรายการ (Post-production)
ขั้นตอนสุดทายกอนจะสงเทปบันทึกรายการไปยังสถานีเพื ่อออกอากาศทีมผลิตรายการตองจัดสงเทปรายการไปยังทีมตัดตอเพื่อดำเนินการ
ตัดตอ ลำดับภาพ จัดทำเสียงประกอบ เพื่อเพิ่มสีสันความนาสนใจดวยการใชเอฟเฟคตางๆ รวมถึงการใสกราฟฟค เพื่อทำใหรายการมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งหลังจากที่ทางบริษัทไดเทปรายการที่สมบูรณพรอมออกอากาศแลว เทปดังกลาวจะถูกสงตอไปยังสถานี เพื ่อพิจารณา
เนื้อหากอนออกอากาศ หากทางสถานีมีความประสงคใหบริษัทแกไขเนื้อหาบางสวน สถานีจะแจงกลับมายังบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง
เนื ้อหาตอไป ในกรณีที ่ทางสถานีโทรทัศนไมติดประเด็นใดๆ เทปรายการดังกลาวจะถูกสงตอเพื่อเตรียมออกอากาศ ตอไป

ภายหลังการไดรับอนุมัติจากสถานีเกี ่ยวกับการใหเชาชวงเวลาในการออกอากาศ นอกจากการดำเนินการผลิตแลว บริษัทจะดำเนินการ
จำหนายชวงเวลาโฆษณาของรายการควบคูกันไป โดยทีมขายมีหนาที่ในการจำหนายชวงเวลาโฆษณาประชาสัมพันธสินคาใหกับลูกคาที่
สนใจ ซึ ่งวิธีการจำหนายแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) บริษัทสงทีมขายเขาไปติดตอเจาของผลิตภัณฑ/สินคาโดยตรง 2) บริษัทติดตอกลุมตัวแทน
บริษัทโฆษณา (Agency) เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการของบริษัท รวมถึงแนะนำชวงเวลาที่รายการของบริษัทจะถูกเผยแพรออกอากาศ 
และรูปแบบแพ็กเกจโฆษณาที่ทางบริษัทไดมีการจัดทำไว โดยสามารถ สรุปขั้นตอนในการจำหนายเวลาโฆษณา ดังนี้

กลุ มลูกคาหลักของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ไดแกกลุมผู ซื ้อโฆษณาของทางบริษัทซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก

1) กลุมลูกคาผูประกอบการที่เปนเจาของผลิตภัณฑและบริการ (Direct Customer)
ไดแก ลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑโดยตรง อาทิ บริษัทเอกชนทั่วไปหรือเจาของผลิตภัณฑที ่มีความสนใจประชาสัมพันธสินคาและ
บริการผานชองทางโทรทัศน โดยการติดตอจะเปนรูปแบบของการติดตอโดยตรงระหวางบริษัทและลูกคา เพื่อทำการตกลงซื้อขายเวลาโฆษณา 
โดยสวนใหญจะซื้อเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพื่อประชาสัมพันธสินคา

2) กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)
กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) ไดแก บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาโดยไดรับการวาจางจากเจาของผลิตภัณฑ (ลูกคา) ให
ดูแลจัดการและหาชองทางการประชาสัมพันธสินคา โดยกลุมเอเจนซี่จะทำหนาที่วางแผน ประสานงาน และจัดหาชวงเวลาโฆษณาที่เหมาะ
สมกับผลิตภัณฑตางๆ โดยสวนใหญกลุมบริษัทตัวแทนโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพื่อประชาสัมพันธ
สินคาทั้งนี ้ รูปแบบ แพ็กเกจโฆษณา คือ การเลือกโฆษณาและประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการของบริษัท โดยอาศัย
ชวงเวลาที่หลากหลายของบริษัทในการจัดแผนการโฆษณาของตนเอง ซึ ่งการซื้อโฆษณาจะอยูในรูปของสัญญาลวงหนาตั้งแต 1 เดือน, 
3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 1 ปโดยทั้งหมดนี้ขึ ้นอยูกับการจัดสรรของตัวแทนโฆษณา และงบประมาณของตัวแทนโฆษณาในแตละผลิตภัณฑ

บริษัทจะนำเสนอรูปแบบรายการตอลูกคากลุมโฆษณาผานการเขาพบเพื่อนำเสนอและการติดตอผานทีมตลาดของบริษัท โดยการขายเวลา
โฆษณาจะเปนไปตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตราที่ 23 กำหนด คือ เวลาออก
รายการ 1 ชั ่วโมง สามารถขายโฆษณาได 10 นาที ซึ ่งบริษัทมีรูปแบบการโฆษณา 2 แบบ คือ
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1) การโฆษณาสินคาและบริการ เฉพาะรูปแบบ Spot โฆษณา ในชวงโฆษณาของรายการ

2) การโฆษณาสินคาและบริการแบบแพคเกจ (Package) ซึ ่งรวมการโฆษณาสินคาและบริการทั้งแบบ Spotโฆษณาในชวงโฆษณา
รายการ และการโฆษณาระหวางชวงรายการ (Media Tool) อาทิ แผนปายในรายการ แผนปายรางวัล ปายโฆษณา ณ แทน (Podium) ของ
พิธีกร และฉากรายการ เปนตน ซึ ่งรายไดจากการโฆษณาระหวางชวงรายการทั้งหมดเปนของบริษัทโดยไมตองแบงใหกับทางสถานี ทั ้งนี ้ 
ลูกคาสวนใหญจะเลือกแบบแพคเกจโดยปกติทีมการตลาดบริษัทจะทำแผนการขายโฆษณา (Year Plan) เสนอตอลูกคาโฆษณาในชวงปลาย
ป โดยในแผนโฆษณาจะกลาวถึงรายการและชวงเวลาออกอากาศทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายโฆษณาในรายการตางๆ ของบริษัทสำหรับ
ปถัดไป โดยปกติลูกคาที่ตองการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา จะติดตอเพื่อซื ้อชวงเวลาโฆษณาไดตลอดทั้งป ซึ ่งลูกคาจะแจงกำหนดการและ
แผนงานเบื้องตนเกี ่ยวกับวันที่จะออกอากาศมาใหบริษัท เมื ่อไดรับใบสั่งซื ้อจากลูกคาเปนที่เรียบรอยแลว กอนที่รายการจะออกอากาศ 
ทางบริษัทจะสงใบลำดับการโฆษณาไปใหทางสถานีเปนรายเทป สำหรับการออกอากาศในแตละตอน เพื่อเปนการยืนยันและแจงใหทราบถึง
การโฆษณาในเทปรายการนั้นๆ

ลูกคาตกลงสั่งซื ้อเวลา
หลังจากที่ลูกคาตัดสินใจซื้อโฆษณากับทางบริษัท ขั ้นตอนตอไปเปนขั้นตอนที่ลูกคาตกลงสั่งซื ้อเวลากับทางรายการ ซึ ่งลูกคาจะสั่งซื ้อเวลา
ผานใบสั่งซื ้อที ่ระบุรายการและวันที่จะโฆษณาอยางชัดเจน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จะโฆษณา ทางบริษัทและลูกคาจะหารือรวมกัน
ถึงเวลาที่เหมาะสมกอนที่จะดำเนินการออกอากาศ ทั้งนี ้ บริษัทจะสรุปรายละเอียดการโฆษณาในแตละตอนของรายการ เพื่อสงไปยัง
สถานีลวงหนาทุกครั ้ง

ธุรกิจใหบริการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัท หมายถึง การรับจางผลิตรายการโทรทัศน และการรับจัดอีเวนทหรือกิจกรรม ซึ ่งรายไดจากการ
ใหบริการหลักของบริษัท เกิดจากการใหบริการรับจางผลิตรายการ ซึ ่งตนทุนในการใหบริการ ไดแก คาจางผูดำเนินรายการ คาถายทำ คาจาง
ทีมงาน และคาอุปกรณที ่ใชในการถายทำ ทั้งนี ้ ในบางครั้งบริษัทจำเปนตองทำการจัดจางบุคคลากรผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอก 
(Outsource) อาทิ ทีมงานชางกลอง ทีมงานระบบแสงและเสียง เขามาชวยเสริมทีมงานของบริษัท เพื่อใหผลงานออกมามีคุณภาพยิ่งขึ ้น ซึ ่ง
สวนนี้ถือเปนตนทุนสวนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท โดยรายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน สามารถแบงการใหบริการออกเปน 2 
ประเภท ไดแก รับจางออกแบบและผลิตรายการโทรทัศน และรับจางผลิตรายการโทรทัศน โดยมีขั ้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1) รับจางออกแบบรูปแบบรายการและผลิตรายการ
ลักษณะการบริการในรูปแบบนี้ มีการดำเนินงานคลายคลึงกับการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัท โดยตางกันที่ลิขสิทธิ ์ของรายการที่ผลิตจะ
ตกเปนของผูวาจาง ซึ ่งมีรูปแบบการดำเนินงาน ดันนี้
                       1.1 ขั ้นตอนการเตรียมงาน และนำเสนอผลงานตอลูกคา
ในขั้นตอนนี้ ผู วาจางอาจกำหนดประเภทของรายการที่ตองการผลิตมาใหทางบริษัท อาทิ รายการทอลคโชว บริษัทมีหนาที่ในการออกแบบ
รายการประเภททอลคโชวมานำเสนอตอลูกคา โดยการทำงานจะเริ ่มจากทีมครีเอทีฟของบริษัทรวมกันระดมความคิดออกมาเปนรูปแบบรายการ
นำเสนอกลับไปที่ลูกคา โดยหลังจากที่ลูกคาตกลงในรูปแบบของรายการที่บริษัทไดนำเสนอไป ขั ้นตอนตอไปคือการผลิตรายการ
                       1.2 ขั ้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตรายการ สามารถแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก 1) ขั ้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 2) ขั ้นตอนการผลิตรายการ (Produc-
tion) และ 3) ขั ้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) เชนเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัท แตจะแตกตางกัน
จากการเขาควบคุมงานและติดตามตรวจสอบงานจากผูวาจาง เพื่อใหรายการที่ผลิตออกมาตรงตามความตองการของผูวาจางภายใตเงื ่อนไข
ที่ตกลงรวมกัน
                       1.3 การสงมอบงาน
การสงมอบผลงานใหลูกคา ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการดำเนินงานในสวนของการรับจางผลิตรายการ โดยบริษัทจะสงผลงานใหลูกคาตรง
ตามกรอบเวลาที่ไดตกลงไว โดยปกติการนำสงผลงานจะมีระยะเวลาในการสงมอบงานลวงหนาระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลง ซึ ่งที ่ผานมาทาง
บริษัทไมเคยประสบปญหาการสงมอบงานลาชา
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2) การรับจางผลิตตามรูปแบบ
การใหบริการในสวนนี้ ลูกคาจะเปนผูจัดเตรียมรูปแบบรายการไวเปนที่เรียบรอยแลว ไมวาจะเปนรูปแบบฉากในรายการ รูปแบบการดำเนิน
รายการ หรือแมกระทั้งสคริปทหรือบท โดยรูปแบบการจางงานลักษณะนี้จะเปนรูปแบบรายการที่ทางลูกคาไดทำการซื้อลิขสิทธิ ์รายการมา
จากตางประเทศ (International Format) ซึ ่งมีเงื ่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบที่แนนอน ชัดเจน และตองเปนไปในรูปแบบเดียวกันกับรายการตาง
ประเทศ ซึ ่งรูปแบบการไดมาของการรับจางผลิตรายการตามรูปแบบที่ลูกคากำหนดนั้น ลูกคาจะเปนฝายเขามาติดตอเพื่อใหบริษัทดำเนินการ
ผลิตให โดยขั้นตอนการผลิตจะมีลักษณะเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตรายการที่เปนรายการของบริษัท รวมถึงขั ้นตอนการผลิตในกรณีการ
รับจางออกแบบและผลิตรายการ เพียงแตจะมีจุดสำคัญที่บริษัทในฐานะผูรับจางตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด คือรูปแบบรายการ ลักษณะ
รายการ การดำเนินรายการ ฉากของรายการ รวมถึงบทพูดของพิธีกรผูดำเนินรายการ เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบรายการที่ซื ้อลิขสิทธิ ์มาจาก
ตางประเทศ (International Format) ซึ ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูวาจางจะตองหารือเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับเจาของ
ลิขสิทธิ ์กอน โดยสำหรับการสงมอบงานใหกับลูกคา บริษัทจะตองสงมอบงานใหกับลูกคากอนกำหนดเวลาการออกอากาศระยะเวลาหนึ่ง 
ซึ ่งที ่ผานมาบริษัท และCMED ยังไมเคยสงมอบงานลาชา

3) การรับจางผลิต และวาง Plan Media VDO Online
นับตั้งแตป 2560 เปนตนมา บริษัทไดขยายการรับจางผลิต Content เพื่อเพิ่มชองทางการออกอากาศทางออนไลนใหครอบคลุมในทุกๆ 
แพลตฟอรม อาทิ Youtube , Facebook , AIS Play , Line TV เพื่อรองรับความตองการของผูชมที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสหรือ
พฤติกรรม และเทคโนโลยี

จากการขยายการรับจางผลิตและเพิ่มชองทางการออกอากาศทางออนไลนนั ้น บริษัทสามารถเพิ่ม เรตติ้งของรายการที่ผลิต และมียอดของผู
ติดตาม (Subscribers / Followers) เพิ่มขึ ้นมาโดยตลอด ทั้งนี ้สามารถแบงชองทางการออกอากาศออนไลนได 4 ประเภทหลัก ดังนี้
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เปนวิดีโอแพลตฟอรมชั้นนำของโลกที่เปดใหผู ใชงานสามารถอัพโหลด
คลิปวิดีโอ และถายทอดสด (Live Streaming) เนื ้อหารายการตางๆได โดย

บริษัทใชชื ่อชองของบริษัทบน Youtube วา “TV Thunder Official” โดย
บริษัทไดนำเสนอทั้งคลิปรายการยอนหลัง คลิปที่เอาเนื้อหามาตัดตอ

ใหมโดยบริษัทจะไดรับสวนแบงรายไดจากการขายโฆษณาในวิดีโอ
คลิปตางๆ ตามสัดสวนที่ตกลงกันกับทาง Youtube

เปนเครือขายสังคมออนไลนชั ้นนำของโลก โดย Page ของบริษัทบน Facebook ใชชื ่อวา “TV Thunder” 

โดยบริษัทจะนำเสนอคลิปวิดีโอ ขาวสารประชาสัมพันธจากบริษัท บนหนา feed ของ Facebook 

ทั้งนี ้รายการที่บริษัทผลิตก็จะมี Page ของรายการบน Facebook อาทิ Take Me Out Thailand 

ซึ ่งปจจุบันมีผู ติดตาม จำนวนมากกวา 7.8 ลานคน , Master Key เวทีแจงเกิด , The Price 

Is Right , Together With Me , เสนหาสตอรี่ เปนตน โดยรูปแบบรายไดของบริษัทจาก 

Facebook นั้น จะมีทั ้งรูปแบบการขายพื้นที่ feed ตางๆ ใหแกลูกคาโดยตรงและรูป

แบบการรับสวนแบงรายไดตามอัตราที่ตกลงกันกับทาง Facebook โดยจะขึ้นอยู

กับประเภทของวิดีโอตางๆ ทั้งนี ้ Facebook Page ของบริษัทไดรับกระแสความ

นิยมไมนอยไปกวาชองทางอื่นๆ

เปนวิดีโอแพลตฟอรม (Video On Demand) ที่รวบรวมคอนเทนตวิดีโอที่มีเนื ้อหาหลากหลาย 

มาใหลูกคาไดชมสด หรือเลือกดูไดทุกที่ ทุกเวลา ตามตองการ บนเครือขายดิจิทัลที่ดีที ่สุดของ

เอไอเอส ทั้ง Mobile และ Fixed โดยการนำคอนเทนต Local และ International มาให

ลูกคาเอไอเอสไดชมแบบเอ็กซคลูซีฟบน AIS PLAY เทานั้นโดยรูปแบบรายไดของบริษัท

จากทาง AIS PLAY นั้น จะมีทั ้งรูปแบบการรับจางผลิตคอนเทนต ที ่ผานมาบริษัท

รับจางผลิตรายการ Take Me Out Reality , ซีรีสสเนหา สตอรี่ ใหกับทาง AIS 

PLAY ซึ่งไดรับกระแสความนิยมเปนอยางมาก
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ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจบริหารศิลปน จะมีรายไดจากสวนแบงรายไดจากการรับงานของศิลปนในสังกัด ซึ ่งบริษัท มีหนาที่ดูแล และจัดหางานใหกับศิลปน 
ผานทีมงานที่มีความรูความชำนาญ โดยเนนการดูแลเอาใจใสเพื ่อใหเกิดความผูกพันและแรงจูงใจที่จะอยูทำงานภายใตสังกัดของบริษัท 
ทั้งนี ้ บริษัทมีทีมงานซึ่งทำหนาที่สรรหาศิลปน โดยชองทางการสรรหาศิลปน มีอยู 4 ชองทางหลัก ไดแก
                • พันธมิตรโมเดลลิ่ง : บริษัทไดมีการติดตอเปนพันธมิตรกับโมเดลลิ่ง โดยโมเดลลิ่งจะนำศิลปนในสังกัดแนะนำใหทางบริษัท ถา
ทางบริษัทเห็นถึงศักยภาพก็จะตกลงเซ็นสัญญาเปนนักแสดงในสังกัดของบริษัท ซึ ่งทุกครั ้งที ่มีการจางงานจะมีการแบงสวนแบงใหทางโมเดล
ลิ่งทุกครั ้งตามอัตราสวนที่ไดตกลงกันไว
                • การหาศิลปนจากชองทางอินเตอรเน็ต : ทางทีมสรรหาจะทำการคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต โดยดูจากภาพลักษณภายนอกกอน
ที่จะมีการติดตอเขามาทำการทดสอบหนากลอง และเซ็นสัญญาตอไป
                • การออกภาคสนาม : ทีมสรรหาจะออกไปตามสถานที่ตางๆ ที่มีการแขงขัน หรือประกวดความสามารถตางๆเพื่อไปทาบทาม
ผูประกวดที่มีลักษณะตรงตามความตองการ และนำมาทดสอบ รวมถึงเซ็นสัญญาในลำดับตอไป
                • ศิลปนจากรายการของบริษัท : สรรหาศิลปนจากรายการโทรทัศนของบริษัทที่มี โดยผูชนะในรายการของบริษัทจะเขาเปนศิลปน
ในสังกัดของบริษัท

สำหรับขั้นตอนในการพัฒนาศิลปน บริษัท ใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการแสดงความสามารถทั้งดานการแสดง และการขับรอง 
โดยการพัฒนาศิลปนจะขึ้นอยูกับลักษณะของสัญญาที่ทำขึ้นระหวางบริษัทกับศิลปน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
               1. สัญญานักแสดงฝกหัด : มีอายุสัญญาประมาณ 1 ป โดยศิลปนจะไดเขาอบรมคอรสการแสดงในระดับพื้นฐานโดยศิลปนฝกหัด
ที่สามารถพัฒนาฝมือจนมีศักยภาพพอที่จะเปนจุดขายได อาจไดรับการเลื่อนขั้นจากศิลปนฝกหัด เปนศิลปนในสังกัดบริษัทในอนาคต
               2. สัญญาศิลปนในสังกัด : ศิลปนที่ลงนามสัญญากับบริษัทในประเภทนี้ ถือเปนศิลปนที่มีความพรอมที่จะรับงานไดในทันที 
โดยศิลปนจะไดเขาอบรมคอรสการแสดงในระดับที่สูงขึ ้นให ซึ ่งสัญญาศิลปนในสังกัดจะมีอายุ 3 - 5 ป

บริษัทยังไดมีหนังสือ ลักษณะการนำเสนอเกี่ยวกับขอคิดในการใชชีวิต และการแชรเรื ่องราวการใชชีวิต
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1.6.3 ¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔËÒÃÈÔÅ»�¹

1.6.4 ¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ è§¾ÔÁ¾�



สินทรัพยที ่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวยที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ ซึ ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยถาวร รายละเอียดดังนี้

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´/·ÕèµÑ é§ ¼ÙŒ¶×Í¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô ì

·Õ è´Ô¹â©¹´àÅ¢·Õè 16992 áÅÐ 16993 µÑé§ÍÂÙ‹·Õ è 

á¢Ç§ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ à¢µºÒ§¡Ð»� 

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁà¹× éÍ·Õ è 0-1-37.9 äÃ‹

·Õ è´Ô¹â©¹´àÅ¢·Õè 33980 áÅÐ 33981 

µÑé§ÍÂÙ‹·Õ è á¢Ç§ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ à¢µºÒ§¡Ð»� 

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁà¹× éÍ·Õ è 0-2-80 äÃ‹

·Õ è´Ô¹â©¹´àÅ¢·Õè 34117, 34118, 34127 áÅÐ 34128 

µÑé§ÍÂÙ‹·Õ è á¢Ç§ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ à¢µºÒ§¡Ð»� 

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁà¹× éÍ·Õ è 0-2-70 äÃ‹

·Õ è´Ô¹â©¹´àÅ¢·Õè 34137 áÅÐ 34138 

µÑé§ÍÂÙ‹·Õ è á¢Ç§ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ à¢µºÒ§¡Ð»� ¨

Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁà¹× éÍ·Õ è 0-2-80 äÃ‹

·Õ è´Ô¹â©¹´àÅ¢·Õè 33978 áÅÐ 33979 

µÑé§ÍÂÙ‹·Õ è á¢Ç§ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ à¢µºÒ§¡Ð»� 

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁà¹× éÍ·Õ è 0-2-70 äÃ‹

·Õ è´Ô¹â©¹´àÅ¢·Õè 3758, 3759, 16628, 

16688, 16689, 16690, áÅÐ 16691 

µÑé§ÍÂÙ‹·Õ è á¢Ç§ÊÐ¾Ò¹ÊÙ§ à¢µÊÐ¾Ò¹ÊÙ§ 

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÃÇÁà¹× éÍ·Õ è 8 – 1 -76.3 äÃ‹

ÁÙÅ¤‹ÒµÒÁºÑÞªÕ

³ ÊÔé¹»‚ 2564

(ºÒ·)
ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ·

- äÁ‹ÁÕ -

- äÁ‹ÁÕ -

- äÁ‹ÁÕ -

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ·

166,918,773.50

µÔ´ÀÒÃÐ¨Ó¹Í§
à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹
á¡‹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹

áË‹§Ë¹Öè§ 
áº‹§à»š¹Ç§à§Ô¹
µÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹
 20 ÅŒÒ¹ºÒ· 
áÅÐÇ§à§Ô¹ 

OD 17 ÅŒÒ¹ºÒ·

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õ èãªŒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨

1. ·Õè´Ô¹

18



บริษัทมีรายการสินทรัพยสิทธิการใชสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ  6,180,731.36  บาท  โดยรายการสินทรัพยสิทธิ
การใช ไดแก รถยนตตามสัญญาเชา

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´/·ÕèµÑ é§ ¼ÙŒ¶×Í¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô ì

ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢·Õè 1213/309-310 

àÅ¢·Õè 429 áÅÐàÅ¢·Õè 527/12«ÍÂÅÒ´¾ÃŒÒÇ 94 (»˜Þ¨ÁÔµÃ) 

¶¹¹ÈÃÕÇÃÒ á¢Ç§¾ÅÑº¾ÅÒ à¢µÇÑ§·Í§ËÅÒ§ 

¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ÁÙÅ¤‹ÒµÒÁºÑÞªÕ

³ ÊÔé¹»‚ 2564

(ºÒ·)
ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹

ºÃÔÉÑ· 209,001,054,30

µÔ´ÀÒÃÐ¨Ó¹Í§
à»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹

á¡‹Ê¶ÒºÑ¹
¡ÒÃà§Ô¹áË‹§Ë¹Öè§ 
áº‹§à»š¹Ç§à§Ô¹
µÑëÇÊÑÞÞÒ

ãªŒà§Ô¹ 20 ÅŒÒ¹ºÒ·
áÅÐÇ§à§Ô¹ 

OD 17 ÅŒÒ¹ºÒ·

ÃÒÂ¡ÒÃ

Ê‹Ç¹»ÃÑº»ÃØ§·Õ è´Ô¹áÅÐÍÒ¤ÒÃ

ÂÒ¹¾ÒË¹Ð

ÍØ»¡Ã³�ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

à¤Ã×èÍ§µ¡áµ‹§áÅÐµÔ´µÑé§

à¤Ã× èÍ§Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³�¡ÒÃ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�

¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÐËÇ‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§

ºÃÔÉÑ· 7,550,912.97

21,522.18

791,759.02

266,077.49

3,890,831.87

957,597.29

42,311.39

ÃÇÁ 13,521,012.21

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ· áÅÐ CMED

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ· áÅÐ CMED

¼ÙŒ¶×Í¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô ì
ÁÙÅ¤‹ÒµÒÁºÑÞªÕ

³ ÊÔé¹»‚ 

2564 (ºÒ·)

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

2. ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ / ÊµÙ´ÔâÍ

3. à¤Ã× èÍ§Á×Í ÍØ»¡Ã³� áÅÐÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¶ÒÇÃÍ×è¹

4. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ·¸Ô¡ÒÃãªŒ

บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ  2,094,993.13  บาท โดยรายการสินทรัพย
ไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร

5. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุ นละ 0.25 บาท เรียกชำระเต็มมูลคาแลวจำนวน 800,030,075 หุน มูลคารวม 200,007,518.75 บาท

                 กลุมผู ถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัย
สำคัญ ไดแก
1. นางภัทรภร วรรณภิญโญ                  รองประธานกรรมการ (ผู มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)
                                                        กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
                                                        กรรมการบริหาร
                                                        ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ วรรณภิญโญ                 กรรมการบริษัท (ผู มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ                กรรมการบริษัท (ผู มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)
                                                        กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
                                                        กรรมการบริหาร
4. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ                          กรรมการบริษัท (ผู มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)
                                                        กรรมการบริหารความสี่ยง และ
                                                        กรรมการบริหาร

กลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู ถือหุนลาสุด (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2565 มีดังนี ้

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ÃÒÂãËÞ‹ÅÓ´Ñº·Õè

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÊÁ¾§É� ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹.Ê.³ÀÑ·Ã ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂ·ÇÕ©ÑµÃ ¨ØÌÒ§¡ÙÃ

¹Ò§Ë·ÑÂÃÑµ¹� ¨ØÌÒ§¡ÙÃ

¹ÒÂÊØÃ¾Ñ¹¸� ¾Ñ²¹¾Ô±ÙÃÂ�

ºÃÔÉÑ· ä·ÂàÍç¹ÇÕ´ÕÍÒÃ� ¨Ó¡Ñ´

¹ÒÂÇÊÔ³ ÇØ²ÔÁÒ¹¹·�

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨

ÃÇÁ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ÃÒÂãËÞ‹

24.13193,069,000

155,531,200

90,145,600

64,789,400

39,447,500

25,941,800

14,902,600

11,088,210

10,505,300

8,514,800

613,935,410

19.44

11.27

8.10

4.93

3.24

1.86

1.39

1.31

1.06

76.73

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹
ÊÑ´Ê‹Ç¹

¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ (%)

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

¢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅÐ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹
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บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผู ถือหุนในแตละป ไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิที ่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรอง
ตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื ่อนไขทางกฎหมาย โดยแตละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเปนและเหมาะสมของปจจัยอื่นๆ 
ในอนาคต และการจายเงินปนผลนั้นจะไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี ้ มติคณะกรรมการ
ของบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ
พิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดหากเห็นควรวามีความเหมาะสมและไมกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี ้ จะตอง
รายงานใหที ่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

1. ¡ÓäÃÊÐÊÁ·ÕèÂÑ§äÁ‹ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ

2. ¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊØ·¸Ô

3. ¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹

4. à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂÍÑµÃÒµ‹ÍËØŒ¹

5. ÃÇÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹»˜¹¼Å·Ñé§ÊÔ é¹

6. ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

¨Ò¡¡ÓäÃÊÐÊÁ

¨Ò¡¡ÓäÃÊØ·¸Ô

45,339,376 24,870,536.55

(13,815,373.25)

800,030,075

14,672,764

800,000,000

-

-

-

-

-

60,012,140.34

20,059,053.09

800,030,075

64,002,406.00

ÃŒÍÂÅÐ 74.05

ÃŒÍÂÅÐ 95.00

0.08

16,599,787.43

8,270,749.12

800,030,075

(§´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å) (§´¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»‚ 2560 »‚ 2561 »‚ 2562 »‚ 2563

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅÂŒÍ¹ËÅÑ§

¢ŒÍ¾Ô¾Ò··Ò§¡®ËÁÒÂ

ไมมี
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

2. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

2.1 ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

2.2 »˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§µ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·
2.2.1 ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§´ŒÒ¹¡ÅÂØ·¸�

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÀÒÇÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁâ¦É³Ò 
áÅÐ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§Ê×èÍâ¦É³Ò»ÃÐàÀ·Í×è¹

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยกำหนดโครงสรางและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร เพื่อวัตถุประสงคหลักในการปองกันและ
บริหารความเสี่ยงรวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติที ่สอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

            1. การจัดการความเสี่ยงในบริษัทฯ จะดำเนินการอยางบูรณาการกันระหวางหนวยงานตางๆ กับผูรับผิดชอบโครงการ
ผูใหบริการภายนอก ภาคีเครือขาย พันธมิตร ในระหวางการดำเนินงานตามวงจรชีวิตของโครงการ โดยบริหารในรูปแบบของพอรต
รวม (Risk Management and Project Risk Portfolio)
            2. ระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของบริษัทฯ จะประกอบดวย 3 องคประกอบคือ
                     (1) มีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรที่แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการเฝาระวัง ขอบงชี ้ดาน
ความเสี่ยง และกำกับความเสี่ยงที่ชัดเจน  ที ่ครอบคลุมกิจการที่เกี ่ยวของ ผู ใหบริการภายนอก พันธมิตร และภาคีเครือขายภายนอก
ที่รวมกันนำสงผลผลิตของกิจการ
                       (2) มีเครื ่องมือ กระบวนงาน ขั ้นตอนในการควบคุม ตอบโต จัดการลดผลกระทบความเสี่ยงระดับงานโครงการและ
ภาระงานประจำที่ครอบคลุม มีประสิทธิผล
                       (3) มีระบบการควบคุมภายในที่สนับสนุนในการลดความเสี่ยงที่มาจากสาเหตุภายในกิจการ เพื่อลดระดับความเสี่ยง
ที่จะมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ 
           3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร ควรจะครอบคลุมรูปแบบความเสี่ยงอยางครบถวน ทั้งความเสี่ยงทางธุรกิจ ความ
เสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงทางการเงินที่เปนความเสี่ยงดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานเครดิต ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงดานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และความเสี่ยงดานความตอเนื่องของกิจการเนื่องจากภัยพิบัติตางๆ

จากวิสัยทัศนขององคกรที่ตองการเปนผูใหบริการสื่อบันเทิงที่ดีที ่สุด บริษัทฯมีความเสี่ยงสำคัญ ทั้งจากภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง และการประกอบธุรกิจที่เต็มไปดวยความทาทาย อยางไรก็ดี บริษัทฯมีความพรอมและรับมือในการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื ่อใหเปนกิจการที่มีความพรอมตอการพัฒนากลยุทธในเชิงรุกและปรับเปลี่ยนนโยบายเชิงรับให
สอดรับและเปดประตูเขาถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ควบคูกับการสรางความสมดุลระหวางธุรกิจในตลาดออนแอรและตลาด
ออนไลน เพื ่อใหการใชทรัพยากรและขีดความสามารถใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนปรับเปลี่ยนดานโครงสรางภายในกิจการให
สามารถรองรับกับเทคโนโลยี จนทำใหเกิดการหลอมรวมระหวางธุรกิจในตลาดเดิมกับตลาดใหม

สื ่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีอิทธิพลสูงตอการตัดสินใจ เลือกซื้อสินคาและบริการ ทำใหมูลคาการโฆษณาในสื่อโทรทัศนยังคงมี
สัดสวนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นๆ เนื ่องจากสื่อโทรทัศนสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกชนชั้น โดยไมมีขอจำกัดทางเทคโนโลยีที ่ตองมีอุปกรณการสื่อสารและอินเทอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล และสามารถสราง
การรับรู ในตัวสินคาไปยังผู บริโภค ทั่วประเทศไดอยางรวดเร็วแตงบประมาณในการลงทุนโฆษณาของเจาของสินคามีความระมัดระวัง
รอบคอบขึ้น ตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ไมแนนอน ขณะที่ทางเลือกรายการในการโฆษณาก็มีความหลากหลาย
มากขึ้น ซึ ่งสภาวะที่ผู ประกอบการชองรายการบางรายเริ ่มประสบปญหาขาดทุนและไมสามารถหาเงินจากรายไดโฆษณาได
เพียงพอ ก็มีผลตอการดำรงอยูของผูประกอบการ
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¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ö é¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÒÂãËÁ‹

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§â¤ÇÔ´-19

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และเพื่อเปนการลดผลกระทบจากความเสี่ยงขางตนบริษัทไดกำหนดแผนการดำเนินงาน
รวมถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของบริษัทซึ่งมุ งเนน 1) สรางการพัฒนาคุณภาพ
และความนาสนใจของรายการเพื่อตอบโจทยการแขงขัน 2) รักษาและเพิ่มฐานผูชมรายการเพื่อใหเกิดความมั่นคงในฐานรายได
ของบริษัท โดยการตอบโจทยความตองการของลูกคาทางตรงคือลูกคาโฆษณาและลูกคาทางออมคือกลุมผูชมรายการ 3) ขยาย
ชองทางการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสัดสวนการดำเนินธุรกิจรับจางผลิตรายการโทรทัศน นอกจากนี้ ยังมีสวนของธุรกิจบริหารศิลปน
ที่มีแผนจะพัฒนาตอไปในอนาคต 4) การศึกษาเพื่อมองหาโอกาสในการผลิตคอนเทนทบันเทิงในสื่ออื ่นๆ อาทิ สื ่อออนไลน ทั ้งนี ้ 
บริษัทเชื ่อวาการคงไวซึ ่งการผสมผสานการดำเนินธุรกิจจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดระดับหนึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตที่มีเครือขายครอบคลุมมากขึ้น ทำให
ขอบเขตการใหบริการในธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมมีผู ผลิตเนื้อหารายการเพียงไมกี ่รายและจำกัดอยูในวงแคบๆ เปลี่ยนเปน
มีผู ผลิตเนื้อหารายการที่มีจำนวนเพิ่มขึ ้นมากมาย ขยายไปเปนวงกวาง ทั ้งในประเทศและตางประเทศ ทำใหสภาพการแขงขันทาง
ธุรกิจรุนแรงขึ้น และผูวาจาง สถานีและเอเยนซี่โฆษณามีทางเลือกมากขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และเพื่อเปนการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดพยายามปรับปรุงรูปแบบ
รายการใหมีคุณภาพนาสนใจ เพื่อรักษาฐานผูชม การใหความสำคัญกับการพัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบรายการใหสอดคลองกับ
สภาวะนั้นๆ  การสรรหารายการใหมๆ การพัฒนาธุรกิจไปสูการรับงานที่ผู วางจางเปนธุรกิจตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสและชอง
ทางในการหารายไดใหแกบริษัท 

บริษัทไดเตรียมพัฒนาขอมูลความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจเตรียมขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ ในการทำฐานขอมูล
ดานสิทธิประโยชน  ขอจำกัดทางกฎหมาย การชำระเงิน  รูปแบบสัญญา เพื่อลดความเสี่ยงในการเปดรับงานที่ผู วาจางที่เปน
ธุรกิจตางประเทศ
 

ตั้งแตตนป 2563 เปนตนมา สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รัฐบาลจึงบังคับใชมาตรการที่เขมขนเพื่อควบคุมการแพรระบาดและประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั ่วราชอาณาจักร โดยมีการปดเมือง หรือ ล็อคดาวน หามชุมนุม หามทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน
ของคนจำนวนมาก สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก  ซึ ่งจากมาตรการดังกลาวทำใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ทั้งในสวน
ของกลยุทธการดำเนินธุรกิจ แผนงานของบริษัท และความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน การถายทำรายการและละคร
ไมสามารถถายทำได งานอีเวนทถูกยกเลิกหรือถูกเลื ่อนออกไปโดยไมมีกำหนด  รายไดจากคาโฆษณาลดลง เนื ่องจากอุตสาหกรรม
โฆษณาหดตัวลง เอเจนซี่ตาง ๆ ไมสามารถแพลนสื่อโฆษณา ลูกคาตางหยุดใชเม็ดเงินโฆษณา อยางไรก็ดี บริษัทฯไดจัดทำแผน
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) สำหรับสถานการณ COVID-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบตอการ
ดำเนินธุรกิจใหไดมากที่สุด โดยมีการนำเทปรายการ/ละครมาออกอากาศซ้ำ (Re-run)  การลดตนทุนและคาใชจายดำเนินงาน  
การออกมาตรการเพื่อปองกันการระบาดของ COVID-19 ในองคกร มาตรการทำงานจากบาน (Work From Home)  การเวนระยะ
หางทางสังคม (Social Distancing)  กำหนดใหพนักงานสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา ติดตั้งจุดคัดกรอง จัดใหมีเจล
แอลกอฮอลลางมือ กำหนดเวลาทำความสะอาดอยางชัดเจน ตลอดจนเฝาระวังและติดตามผลกระทบอยางระมัดระวัง เพื่อใหธุรกิจ
สามารถดำเนินตอไปไดและเพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได

 

ซึ่งในป 2564 นี้ บริษัทฯไดปรับกลยุทธเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการเพิ่มชองทางการสรางรายไดใหม ๆ โดยการนำ
คอนเทนตเกาและคอนเทนตใหมของบริษัท นำเสนอใหกับพันธมิตรใหม ๆ ไดแกผู ใหบริการผานอินเทอรเน็ต (OTT) 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ   

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
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2.2.2 ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ (Operational Risk)

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§áÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃ¾Öè§¾Ô§¼ÙŒºÃÔËÒÃËÅÑ¡

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃÁÕ¼Ù Œ¶×ÍËØ Œ¹ÃÒÂãËÞ‹·Õ èÁÕÍÓ¹Ò¨¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

ความกาวหนาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดไดทำใหเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เชนเดียว
กับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูคน สงผลกระทบตอรูปแบบความเสี่ยงของบริษัท ทำใหตองเพิ่มความพยายามปรับเปลี่ยนแผนการ
ดำเนินธุรกิจและกลยุทธการบริหารองคกรใหทันตอโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อเสริมสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจ 

ดังนั ้น สภาวะที่เทคโนโลยีที ่เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ทั ้งการพัฒนาปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ที ่
ชาญฉลาด และเรียนรู แบบมนุษย หรือการเชื ่อมโยงการสื่อสารระหวางอุปกรณกับอุปกรณในรูปแบบ Internet of things (IoTs) 
รวมถึงการประมวลผลบนเครือขายคลาวดคอมพิวติ้ง การบริหารจัดการ Big Data 

ปจจัยเสี ่ยงเหลานี้ผลักดันบริษัทปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจที่ตางไปจากเดิม ไดแก และการสรางเนื้อหาคอนเทนท
หรือสื่อในรูปแบบใหมแทนสื่อรูปแบบเดิม การหลอมรวมดานเทคโนโลยีสู ธุรกิจใหม ทั ้งหมดลวนมาจากความเสี่ยงของเปลี่ยนแปลง
หรือความเสี่ยงเกิดใหม (Emerging or New Risk) 
 

ปจจัยหนึ่งที ่มีผลตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที ่ผานมาคือ “เทคโนโลยี” ที ่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง “บริการภาพและเสียงผานอินเทอรเน็ต (Over the Top: OTT)” เชน การรับชม YouTube ผานโครงขายอินเทอรเน็ต หรือ
การรับชมภาพยนตรฮอลลีวูดจากผูใหบริการ Netflix ผานโครงขายอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ ผานทาง
อุปกรณที ่เชื ่อมตอกับโทรทัศน (TV BOX) ตลอดจนการใชอุปกรณพกพาเพื่อรับชมรายการโทรทัศนมีแนวโนมการรับชมเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน การรับชมรายการโทรทัศนผานอุปกรณประจำที่หรือหนาจอโทรทัศน (TV Screen) มีแนวโนมที่ลดลงอยาง
ตอเนื่องเชนกัน 

ปจจัยเสี ่ยงในสวนนี้ถือเปนโอกาสและความทาทายใหมของบริษัทฯ  ซึ ่งในระยะเวลา 2-3 ปที ่ผานมา บริษัทไดพัฒนาเนื้อหารายการ
ใหเหมาะสมกับแพลตฟอรมดังกลาว เพื่อสรางใหเกิดรายไดเพิ ่มเติมจากสวนนี้ 
 

ผู บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เปนกลุมที่บุกเบิกและพัฒนาบริษัทฯ เปนบุคลากรหลักในกลุมเดิมมาตลอด เนื่องจากธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองอาศัยประสบการณ ทักษะ ความนาเชื ่อถือ การเปนที่รู จักของวงการและผูประกอบการที่เกี ่ยวของ
บริษัทตระหนักและใหความสำคัญถึงผลกระทบเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการวางแผนการสืบทอดตำแหนง โดยจัด
ทำแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูงและผูบริหารในตำแหนงที่สำคัญ และพัฒนาแผนสืบทอดตำแหนงอยางตอเนื่อง รวมถึง
การเพิ่มสัดสวนของผูบริหารที่เปนคนรุนใหม มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหตามความเหมาะสม เพื่อธำรงรักษาองคความ
รูและทักษะในการแกไขปญหาไวในองคกร ใหเกิดการสงและถายทอดระหวางรุ นตอไป

บริษัทมีกลุมครอบครัววรรณภิญโญ เปนกลุมผูถือหุนใหญ ดังนั ้น บริษัท และ/หรือผูถือหุนรายยอยจึงอาจมีความเสี่ยงจากการ
ที่กลุ มผู ถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื ่องจากการถือหุนรวมกันเกิน
กวากึ ่งหนึ่ง ยกเวนการกระทำใดก็ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนมากกวา 3 
ใน 4 ของทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแลว อยางไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน 
จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ซึ ่งกรรมการตรวจสอบทุกทานลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิที ่มีความรูความสามารถเปนที่รู จักและ
ยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ ่งเปนไปตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื ่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมี
คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551  ซึ ่งถือเปนการ
ชวยเสริมประสิทธิภาพและสรางการตรวจสอบและถวงดุลที่ดี รวมถึงสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดวาจางบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อเขาทำหนาที่เปนหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความ
เปนอิสระจากฝายจัดการและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังคำนึงถึงการใหความสำคัญ
กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ดวยการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด และสม่ำเสมอ ดังนั้น 
บริษัทจึงมั่นใจวาผู ถือหุน รวมถึงผู มีสวนไดเสียกับบริษัท จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน
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2.2.3 ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ (Financial Risk)

2.2.4 ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº (Compliance Risk)

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃºÃÔËÒÃà§Ô¹

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ì

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¤Ø ŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å ¾.È.2562 (PDPA) 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินเพื่อสรางประโยชนตอบแทนสูงสุดใหแกบริษัทโดยการนำเงินสดสวนเกินที่เหลือจากการ
ประมาณกระแสเงินสดไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินประเภทตางๆ โดยที่ปจจัยภายนอกตางๆ เชน สถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 สภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ตางก็สงผลกระทบตอผลตอบแทน
จากการลงทุนดังกลาว จึงอาจเปนผลใหผลตอบแทนการลงทุนที่รับรู ในงวดบัญชีตางไปจากแผนการบริหารเงินที่กำหนดไวเดิม 

บริษัทเลือกลงทุนในสินทรัพยทางการเงินหลายประเภท ไดแก เงินฝากธนาคารระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนในตลาดเงินและ
ตลาดทุนผานกองทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ ่งบริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุน สัดสวนการก
ระจายความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพยที ่มีความหลากหลาย และมีการติดตามผลตอบแทนการลงทุนอยางใกลชิด

ในการดำเนินการผลิตรายการของบริษัท ฯ มีความเสี่ยงกับการขอลิขสิทธิ ์ เชน ลิขสิทธิ ์เพลง ซึ ่งอาจจะมีปญหาของ
ความไมชัดเจนของเจาของลิขสิทธิ ์มีผู แสดงตัวเปนเจาของลิขสิทธิ ์หลายคน มีคดีความฟองรองกันเองระหวางผูที ่อางตัว
เปนเจาของลิขสิทธิ ์ ทำใหไมอาจจะใชเพลงนั้นในการดำเนินรายการได และมีภาระรายจายอัตราคาลิขสิทธิ ์เพลงตามความ
เหมาะสม หรืออาจจะเกิดคาปรับหากการดำเนินงานในสวนนี้ไมถูกตอง

ในการดำเนินการสวนนี้ บริษัทฯ มีกลไกการขึ้นทะเบียนเพลงที่ไดรับลิขสิทธิ ์เปนฐานขอมูลกลาง มีการระมัดระวังในการสืบหา
เจาของลิขสิทธิ ์ที ่แทจริง และมีการใชที ่ปรึกษากฎหมายมาดูแลเรื ่องนี้โดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติคุ มครอบขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) เปนกฏหมายที่ออกมาคุมครองสิทธิเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดย
ขอบังคับตามกฎหมาย PDPA จะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล การควบคุมไมใหองคกรนำขอมูลไปใชโดยไมไดรับ
ความยินยอม ซึ่งเปนกฎหมายที่มีเนื ้อหากวางและไมเฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังมีบทลงโทษทั้งทางแพง ทางอาญาและทางปกครอง
หลายประการ

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหเหมาะสมและถูกตองตาม
กฎหมาย  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติอนุมัติรับรองและออกประกาศบริษัทเรื ่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้น 
เพื่อกำหนดกรอบการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในกระบวนการตาง ๆ ของบริษัทไมใหกระทบสิทธิของเจาของขอมูลมากเกินไป 
และเพื่อใหพนักงานและบุคคลที่เกี ่ยวของของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังจัดใหมีการอบรมใหความรูเรื ่อง PDPA แกกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ศึกษาขอมูล
และประกาศที่เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติดังกลาวอยางตอเนื่อง 
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3. ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¸ØÃ¡Ô¨à¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

ภัทรภร  วรรณภิญโญ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

ป 2564 เปนอีกหนึ่งปที ่บริษัทฯ ตองดำเนินธุรกิจทามกลางการแพรระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ซึ ่งเปนโรคอุบัติใหมที ่สงผลกระทบตอการดำรงชีวิต

ของทุกคนทั่วโลก และตองดำรงชีวิตแบบ New Normal หรือ วิถีชีวิตใหมการเติบโต
อยางรวดเร็วของธุรกิจสื่อหรือธุรกิจผลิตคอนเทนตในปจจุบัน มีความทาทายเพิ่มสูงขึ ้น

เปนอยางมาก อันเนื่องมาจากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารที่เติบโตพัฒนา
อยางรวดเร็ว การขยายตัวของกลุมผูผลิตคอนเทนตทั ้งรายเล็กและรายใหญ รวมถึงปจจัยดาน

ผูบริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคม นอกจากนี้กระแสสังคมเองก็มีสวนตอการนำเสนอผลงาน
ตางๆ ของธุรกิจอีกดวย 

                 ปจจัยตางๆเหลานี้สงผลใหแนวโนมการเติบโตของกลุมอุตสาหกรรมโฆษณาและ
ธุรกิจผลิตคอนเทนตเพิ ่มสูงขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องประกอบกับทิศทางการพัฒนาการดำเนินงาน

ขององคกรในปจจุบันตองมีความสอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาประเทศ กฎหมาย กฎระเบียบ และบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งตองตอบสนองตอเปาหมายในระดับสากลในดานการพัฒนาที่ยั ่งยืน เพื่อการเปน

องคกรที่ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันเปนรากฐานสูการเปนองคกรที่ยั ่งยืน
และเปนที่ยอมรับของสังคมบริษัทจึงมุงสรางสรรคผลงานผลิตคอนเทนตที ่ตอบรับตอปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ ้น ดวยคอน

เทนตที ่หลากหลายตอบโจทยทุกชวงวัย ทุกเพศ ทุกกลุมคนในสังคม พรอมมุงรณรงคสงเสริมสังคมที่ดีไปพรอมๆ กับการ
สรางการเติบโตใหกับธุรกิจ ผานผลงานการผลิตคอนเทนทตางๆ ของบริษัท นอกจากนี้ การเปลี่ยนผันของธุรกิจวิทยุและ

โทรทัศนไปสูระบบดิจิตอล ทำใหบริษัทจำเปนตองหันมาใหความสำคัญและพัฒนาเนื้อหาใหมีความแปลกใหม รองรับระบบ
ดิจิตอล ครอบคลุมทุก ๆ แพลตฟอรม เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดผูผลิตคอนเทนตและขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

                        ป 2564  นับเปนปแรกที่บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนขึ ้น ซึ ่งบริษัทมีความมุงมั ่นที่จะเปดเผยขอมูล
และผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียใหครอบคลุมในทุกมิติ

                        ดวยความมุงมั ่นและความรวมมือของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึง
ถึงความสมดุลในทุกมิติ พรอมมุงตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ดวยการปฏิบัติหนาที่เปนผูผลิตคอนเทนตที ่สรางสรรค
สังคมดี อารมณดีใหกับคนไทยและในตางประเทศ จะนำพาใหบริษัทฯเติบโตไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
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á¹Ç·Ò§áÅÐ¢Íºà¢µ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹

3.1 ¹âÂºÒÂáÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

                        บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2564 นี้ขึ ้นเปนฉบับ
แรก เพื่อเผยแพรสู ผู ถือหุนและกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยรายงานผลการดำเนินงานรอบปในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดลอม ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2564 ซึ ่งบริษัทไดรายงานผลการดำเนินงานตามบริบทของการดำเนิน
ธุรกิจ บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
                        การจัดทำรายงานฉบับนี้อางอิงตามแนวทางการรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ Global Reporting Initiative Ver-
sion G4 (GRI : G4)G4-33 โดยพิจารณาระดับการเปดเผยขอมูลที่ระดับตัวชี ้วัดหลัก (‘In accordance’ - Core) เพื่อใหการ
เปดเผยขอมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับการดำเนินธุรกิจ ทั ้งนี ้ บริษัทไดนำแนวทางการจัดรายงานความรับผิดชอบตอ
สังคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาเทียบเคียงกับการจัดทำรายงานในฉบับนี้ เพื ่อใหเกิดประโยชนและสราง
ความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ลูกคา คู คา ผู บริโภค พนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม

                           บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยใหความสำคัญกับการมีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ไดแก การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอร
ปรับชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินงานที่มีความรับผิด
ชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
                           บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสรางสรรคสื ่อบันเทิงอันเปนประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยแนวทางดังกลาวไดถูกกำหนดไวเปนหนึ่งในเปาหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  ซึ ่งมุ งหวังที่จะทำประโยชน
และสรางความรับผิดชอบตอสังคมผานรายการตางๆ มาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน โดยกำหนดนโยบายหลักของบริษัทวาเปน
บริษัทที่สรางสื่อบันเทิงที่เปนประโยชนตอสังคมซึ่งสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนสโลแกนของบริษัทเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ชัดเจน
ในเรื ่องดังกลาวจาก “TV Thunder” เปน “TV Thunder Green entertainment” 

                           บริษัทฯในฐานะ “คอนเทนต โพรไวเดอร” ที ่มีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมสังคมสวนรวมผานกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดในกระบวนการดำเนินงาน และการใหการสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชนของสังคมโดยรวม 
บริษัทฯกำหนดกลยุทธเพื ่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไวดังนี ้
                          1.สรางสรรครายการดี มีคุณคาและสาระประโยชนตอสังคม                 
                          2.รักษาและ พัฒนามาตรฐานการผลิตและสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ กอประโยชนตอสังคมไทย
                          3.ผลิตคอนเทนตใหครอบคลุมทุกสื่อ พรอมนำคอนเทนตโทรทัศนตอยอดสูแพลตฟอรมออนไลน
                             ที ่หลากหลาย
                          4.ขยายกลุมผูชมใหครอบคลุมทุกแพลตฟอรม 
                          5.ปลูกจิตสำนึก สรางแรงบันดาลใจที่ดีใหกับผูชม เพื่อครองใจผูชมทั้งในประเทศและตางประเทศ
                          6.มุ งเนนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
                          7.พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานใหครอบคลุมทั้งดานการกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ 
                             สังคมและสิ่งแวดลอม
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3.2.1 Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨

Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨

3.2 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨

                  บริษัทตระหนักและใหความสำคัญตอการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผู ถือ
หุน พนักงาน ลูกคา คู คา และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คู แขงทางการคา ผู บริโภค ชุมชน สิ่งแวดลอม และหนวยงานกำกับ
ดูแล โดยบริษัทตระหนักดีวาการตอบสนองตอความตองการหรือความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียจะเปนประโยชนตอการดำเนิน
งานและการพัฒนาธุรกิจ พรอมทั้งคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี ่ยวของอีกดวย

TVT

¸ØÃ¡Ô¨¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�

¸ØÃ¡Ô¨ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ÅÔµ
ÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�

¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔËÒÃÈÔÅ»�¹

¸ØÃ¡Ô¨ÊÔè§¾ÔÁ¾�

Ê¶Ò¹Õâ·Ã·ÑÈ¹�

Agentcy/Direct Customer
¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ
(¢ÒÂâ¦É³Ò)

ÃÑº¨ŒÒ§ÍÍ¡áºº

ÃÑº¨ŒÒ§¼ÅÔµ

ÃÑº¨ŒÒ§¨Ñ´ÍÕàÇŒ¹·�

ÈÔÅ»�¹/¹Ñ¡áÊ´§

¢ÒÂÊ×èÍâ¦É³Ò
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3.2.2 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Ù ŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨

3.2.3 ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ èÊÓ¤ÑÞ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ
1.¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ
àÈÃÉ°¡Ô¨
2.¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
3.¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ
4.¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ è¹
ÊÑ§¤Á
5.¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤áÅÐÊÑ§¤Á
6.¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ´ÙáÅºØ¤ÅÒ¡Ã
7.¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
8.¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐ¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
9.¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹
10.¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§àÊÕÂáÅÐÊÔ è§»¯Ô¡ÙÅ
11.¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

                  บริษัทฯใหความสำคัญและมุงมั ่นในการบริหารจัดการผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อสราง
คุณคารวมกันและเติบโตไปดวยกัน โดยกลุมผูมีสวนไดเสียหลักที่สำคัญไดแก ผู ถือหุน พนักงาน ลูกคา คู คา ผู บริโภค คูแขงทางการ
คา ชุมชน สิ่งแวดลอม หนวยงานกำกับ ภาครัฐ โดยบริษัทฯจะนำแนวทางที่เปนระบบมาใชในการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกหนวย
ธุรกิจของบริษัท เนนการดูแลและการสรางสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางเหมาะสม

ÞÑ¤ÓÊ ¡ÒÁÞÑ¤ÓÊ

ÞÑ¤ÓÊ
¡ÒÁ

ÞÑ¤ÓÊ

ÂÕÊàŒ´ä¹Ç‹ÊÕÁŒÙ¼Á‹ØÅ¡Í‹µº·ÐÃ¡Å¼ºÑ´ÐÃ

¹ãÂÒÀ¨Ô¡ÃØ¸¹Ô¹àÓ´ÃÒ¡Í‹µº·ÐÃ¡Å¼ºÑ´ÐÃ

1

2
3

9
11

10

5

4
8

7

6

¾¹Ñ¡§Ò¹ / ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ /
ÅÙ¡¤ŒÒ / ¤Ù‹¤ŒÒ

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ / ¤Ù‹á¢‹§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ /
ªØÁª¹ / ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ / Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ /
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ

31



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

3.2.4 ¡ÒÃ¡ÓË¹´¢Íºà¢µ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹»ÃÐà´ç¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ 
     µÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ GRI

ÁÔµÔ

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ

àÈÃÉ°¡Ô¨

ÊÑ§¤Á

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ 
¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ à¨ŒÒË¹Õé ¤Ù ‹¤ŒÒ 

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ 

¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ à¨ŒÒË¹Õé ¤Ù ‹¤ŒÒ 

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ

¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ è¹

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤áÅÐÊÑ§¤Á

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ´ÙáÅºØ¤ÅÒ¡Ã ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§àÊÕÂáÅÐÊÔ è§»¯Ô¡ÙÅ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ ¢Í§àÊÕÂ áÅÐÁÅ¾ÔÉ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

ÁÅÀÒÇÐ·Ò§àÊÕÂ§ ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍªØÁª¹

ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ

¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ / 
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ

-

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÅÙ¡¤ŒÒ

¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ è¹

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÍ§¤�¡ÃáÅÐ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ� ¼Ù Œ¶×ÍËØ Œ¹ ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ù ‹¤ŒÒ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ù ‹¤ŒÒ

¤Ù ‹¤ŒÒ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ù ‹¤ŒÒ 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

ªØÁª¹ ÊÑ§¤Á 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

ªØÁª¹ ÊÑ§¤Á 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

ªØÁª¹ ÊÑ§¤Á 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

ªØÁª¹ ÊÑ§¤Á 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

»ÃÐà´ç¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

µÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

»ÃÐà´ç¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

µÒÁá¹Ç·Ò§ GRI

¢Íºà¢µ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

ºÃÔÉÑ· ÀÒÂ¹Í¡ºÃÔÉÑ·
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3.2.5 ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹

- ¨Ñ´»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹»ÃÐ¨Ó»‚ 1 ¤ÃÑé§
- ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
- à¼Âá¾Ã‹¢‹ÒÇÊÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õ èÊÓ¤ÑÞ
- à»�´ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÃÑºàÃ× èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹

- ¼ÅµÍºá·¹ / ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè´Õ
- ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ÀÒÂãµŒËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

¾¹Ñ¡§Ò¹
- Ê‹§¾¹Ñ¡§Ò¹ä»ÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ºÃÔÉÑ·
- ½ƒ¡«ŒÍÁÍ¾Â¾Ë¹Õä¿ áÅÐ¡ÒÃ»°Á¾ÂÒºÒÅàº× éÍ§µŒ¹
- ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã ¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§µ‹Ò§ æ 
 ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ email , Line à»š¹µŒ¹
- ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑ¹·¹Ò¡ÒÃ àª‹¹ Ã´¹éÓ´ÓËÑÇ 
 ·ÓºØÞàÅÕ éÂ§¾ÃÐ àÅÕ éÂ§ÊÑ§ÊÃÃ¤�ÇÑ¹¢Ö é¹»‚ãËÁ‹
- ¨Ñ´·Ó»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡ÅØ‹Á COVID ãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹

- ¤‹ÒµÍºá·¹ áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
- ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
- ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
- ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ÅÙ¡¤ŒÒ / ¤Ù‹¤ŒÒ /  ¼ÙŒºÃÔâÀ¤
- ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ / ¤Ù‹¤ŒÒ
- ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨
- ¡ÒÃÃÑºàÃ× èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§ÃÑºàÃ× èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹
- ¡ÒÃ¨Ñ´«× éÍ ¨Ñ´¨ŒÒ§·Õ èà»š¹¸ÃÃÁ
- ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍµ¡Å§ ÊÑÞÞÒ à§× èÍ¹ä¢·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
- Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤Á·ÕèÅÙ¡¤ŒÒà»š¹¼ÙŒ¨Ñ´¢Ö é¹

- ¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õè´ÕÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
- ¡ÒÃÊ‹§ÁÍºÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃÀÒÂã¹¡ÓË¹´àÇÅÒ
- »¯ÔºÑµÔµÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ¤ŒÒ·Õ èÊØ¨ÃÔµ â»Ã‹§ãÊ 
  µÒÁà§× èÍ¹ä¢áÅÐÊÑÞÞÒ·Õè¡ÓË¹´
- ¡ÒÃÃÑºªÁÃÒÂ¡ÒÃ·Ò§â·Ã·ÑÈ¹� 
áÅÐÊ× èÍºÑ¹à·Ô§·Õ èãËŒ·Ñ é§ÊÒÃÐ »ÃÐâÂª¹� áÅÐ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§

¤Ù ‹á¢‹§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
- ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢‹ÒÇÊÒÃ·Ò§àÇçºä«´�¢Í§ºÃÔÉÑ·
- ¾º»ÐÊÑ§ÊÃÃ¤�ã¹âÍ¡ÒÊµ‹Ò§ æ 

- ¡ÒÃäÁ‹ÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
- á¢‹§¢Ñ¹ÀÒÂãµŒ¡ÃÍº ¡µÔ¡Ò¢Í§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹àÊÃÕ 
  áÅÐà»š¹¸ÃÃÁ

ªØÁª¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
- ¡ÒÃÃÑºàÃ× èÍ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹
- ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁâ´ÂãËŒªØÁª¹â´ÂÃÍºà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
- ¡ÒÃ´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁâ´ÂÃÍº¾×é¹·Õ è

- ¡ÒÃäÁ‹à¡Ô´¼Å¡ÃÐ·º¡ÑºªØÁª¹ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
- ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍáÅÐÊÑ§¤ÁÊ‹Ç¹ÃÇÁ
- ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡Ó¡Ñº´ÙáÅ
- »¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº·Õèà¡Õ èÂÇ¢ŒÍ§
- ãËŒ¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË�¨Ñ´Ê‹§ÈÔÅ»�¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´ 
 à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�§Ò¹µ‹Ò§æ ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°
- ¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅµÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡ÓË¹´ 
 ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ à¾ÕÂ§¾Í

- ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº·Õèà¡Õ èÂÇ¢ŒÍ§
- ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÃÑ°
- ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¼Âá¾Ã‹ ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ à¾ÕÂ§¾Í

¡Ô¨¡ÃÃÁ / 
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§
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                      1.ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
                    2.สนับสนุนและสงเสริมใหผู บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดลอม มีจิตอาสาโดยไมหวังสิ ่งตอบแทน
                          3.สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สรางประโยชนที ่ยั ่งยืนแกสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
คืนกำไรแกสังคมอยางสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สรางประโยชนใหสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง
                      4.การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดลอม
                      5.สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อรวมกันพัฒนาและดูแล
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
                       6.การเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผู ที ่เกี ่ยวของสวนตาง ๆ ของบริษัทฯจะมีเชื ้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน บริษัทฯจะบริหารจัดการดวยความเปนธรรมและสิ่งเสริมใหเกิดการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน

                         มลภาวะทางเสียง
บริษัทมีระบบปองกัน ควบคุมเสียง ที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญแกชุมชนโดยรอบพื้นที่ดวยการเลือกใชวัสดุที ่เก็บเสียง
ไดเปนอยางดีตามมาตรฐานสากล พรอมเจาหนาที่ควบคุมระบบเสียงตลอดการถายทำ เพื่อไมกอเกิดผลกระทบกับผูใชบริการ
ภายในสตูดิโอเชนกัน ตามระดับคามาตรฐานดานเสียงที่กฎหมายกำหนด
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3.3 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ã¹ÁÔµÔÊÔ è§áÇ´ÅŒÍÁ

3.3.1 ¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

3.3.2 ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹àÃ× èÍ§ÁÅÀÒÇÐ·Ò§àÊÕÂ§ 
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¤‹Òä¿¿‡Ò Ë¹‹ÇÂ

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : à»ÅÕèÂ¹ËÅÍ´ä¿ LED ¨Ó¹Ç¹ 698 ËÅÍ´

¨Ó¹Ç¹·ÕèãªŒ·Ñ é§ÊÔ é¹ à§Ô¹(ºÒ·)

»‚ 2563 672,972.00 3,186,951.27 

»‚ 2564 646,006.00 3,082,145.50 

Å´Å§ 26,966.00 104,805.77 

¤Ô´à»š¹% 4.01%

¤‹Ò¹éÓ»ÃÐ»Ò Ë¹‹ÇÂ

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃãªŒ¹éÓ»ÃÐ»Òä´Œ 1,359,000,000 Åº.Á.

¨Ó¹Ç¹·ÕèãªŒ·Ñ é§ÊÔ é¹ (ÅÙ¡ºÒÈ¡�) à§Ô¹(ºÒ·)

»‚ 2563 4,204.00 64,148.06

»‚ 2564 2,845.00 60,374.42

Å´Å§ 1,359.00 3,773.64

4,204,000,000.00  

2,845,000,000.00  

1,359,000,000.00  

¤Ô´à»š¹%

ËÁÒÂàËµØ :

32.33%

1 Ë¹‹ÇÂ à·‹Ò¡Ñº 1,000 ÅÔµÃ
1 ÅÔµÃ à·‹Ò¡Ñº 1,000 ÅÙ¡ºÒÈ¡�à«¹µÔàÁµÃ

                         การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยวัตถุประสงคเพื ่อการอนุรักษสิ ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน บริษัทไดดำเนินโครงการ 4 S คือ 1.Save Energy 2.Save 
Money 3.Save World 4.Save For TV Thunder โดยกิจกรรมที่ดำเนินการคือการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต เปนหลอด 
LED ซึ่งประโยชนของการเปลี่ยนหลอดไฟคือชวยประหยัดการใชไฟฟาลงได พื ้นที่มีความสวางมากขึ้น พลังงานที่ใชนอยลง 
ความรอนลดลง การใชเครื ่องทำความเย็นและอุณหภูมิลดลง ลดคาใชจายในการซอมบำรุงลงเนื่องจากหลอดมีอายุการใชงาน
มากขึ้น และทำใหสภาวะแวดลอมดีขึ ้น ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ครบทั่วทั ้งอาคารแลว

                         การจัดการน้ำทิ้ง
บริษัทใชน้ำจากแหลงเดียว คือ การประปาสวนภูมิภาค ซึ ่งไมทำใหเกิดผลกระทบตอแหลงน้ำอื ่นๆ แตอยางใด และมีระบบ
บำบัดน้ำเสียรองรับในพื้นที่สตูดิโอ พรอมการติดตามตรวจสอบระบบใหพรอมใชงานและบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอจากหนวย
งานเอกชนภายนอก และสำหรับอาคารสำนักงานบริษัทปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจัดการน้ำเสียของสถานประกอบการ 
ภายใตระเบียบของกรุงเทพมหานคร

                         การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย
บริษัทมีนโยบายเรื ่องการประหยัดทรัพยากร โดยการรณรงคใหพนักงานชวยกันใชทรัพยากรอยางรู คุณคา ภายใตโครงการ
ดังตอไปนี้
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 

                        โครงการ Smart Office  เปนโครงการที่สนับสนุนใหพนักงานเปลี่ยนแปลงการทำงานจากรูปแบบเดิมดวยการ
ใชวัสดุ อุปกรณและกระดาษอยางมีคุณคาและประโยชนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงสูการเปนสำนักงานไรกระดาษ Paperles 
ดวยการงดการแจกเอกสารในการประชุมยกเวนที่จำเปน  การรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา การสงเอกสารผานทางอินเทอรเน็ต 
การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล การแชรขอมูลผานระบบคลาวดเซิรฟเวอร การนำแอปพลิเคชั่นมาใชในกระบวนการทำงาน ตลอด
จนการนำอุปกรณสำนักงานกลับมาใชซ้ำ เชน คลิปเสียบกระดาษ แฟมใสเอกสาร เปนตน ประโยชนที ่ไดคือการลดปริมาณการใช
กระดาษ ประหยัด คาใชจายในการซื้อวัสดุอุปกรณ ลดเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล

                        โครงการ TVT WE CARE ปนของใชสงนองเรียน  
บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมภายในบริษัทเพื่อระดมสิ่งของสภาพดีจากผูบริหารและพนักงาน
เพื่อมอบใหกับรานปนกันนำไปจำหนายและเปลี่ยนเปนทุนการศึกษาแกเด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
ÍØ»¡Ã³�ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

»‚ 2563
(¨Ó¹Ç¹à§Ô¹)

»‚ 2564
(¨Ó¹Ç¹à§Ô¹)

à¾Ô èÁ¢Ö é¹ / (Å´Å§) ¤Ô´à»š¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

421,454 ºÒ· 117,813 ºÒ·
Å´Å§ 

303,641 ºÒ· 72.05

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¡ÃÐ´ÒÉ 
A4,A3,A5

»‚ 2563

¨Ó¹Ç¹ÃÕÁ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ¨Ó¹Ç¹ÃÕÁ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

»‚ 2564 à¾ÔèÁ¢Ö é¹ /
(Å´Å§)

¤Ô´à»š¹
(ÃŒÍÂÅÐ)

2,413 ÃÕÁ 209,931 ºÒ· 58,976 ºÒ·750 ÃÕÁ

Å´Å§
150,955 ºÒ· 71.90
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : à¹× èÍ§¨Ò¡ã¹»‚ 2564 à¡Ô´ÀÒÇ¡ÒÃ³�á¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§
âÃ¤ COVID-19 ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ö§§´¡ÒÃÇÑ´»ÃÔÁÒ³¢ÂÐ ·ÓãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÇÑ´¼Åä´Œ

                        โครงการ TVT ZERO WASTE  การจัดการของเสียที่เกิดขึ ้นทั้งจากสำนักงานและสตูดิโอ บริษัทมี
ระบบการคัดแยกขยะและใชบริการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร

                        โครงการ WASTE TO ENERGY เปลี่ยนขยะเปนพลังงานไฟฟา  เพื่อลดปริมาณขยะ บริษัทจึงไดจัด
ทำโครงการ Waste To Energy  จากของไรคา สู พลังงานเชื้อเพลิง เนื ่องจากขยะบางประเภทที่ไมสามารถนำไปรีไซเคิลได
หรือเรียกวา “ขยะกำพรา” ไดแก ชุดชั ้นในเกา เสื ้อผาเกา ถุงเทาเกา ถุงขนม ถุงขาวสาร ถุงหูหิ ้ว กลองอาหาร กลองพลาสติกใส 
แผงยา เปนตน  โดยบริษัทไดเชิญชวนผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย นำขยะ กำพรามาบริจาค โดยไดรับความรวมมือ
กับ บริษัท N15 Technology จำกัด นำไปแปรรูปเปนเชื ้อเพลง 



บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคมและชุมชน และคำนึงอยูเสมอวาธุรกิจจะเติบโตอยางยั่งยืนไดประกอบไปดวย
พื้นฐานของสังคมที่ดี บริษัทฯตระหนักดีวาความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนนั้นจะตองครอบคลุมทั้งสังคมภายในไดแก การดูแล
และปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม การพัฒนาบุคลากรในองคกรอยางสม่ำเสมอ การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทำงานของพนักงาน ในสวนความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก ไดแก คู คา ลูกคา ชุมชน ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของประเทศ 
การดำเนินงานดานสาธารณประโยชน การเปดรับเรื ่องรองเรียน  และมาตรการคุมครองผูรองเรียนหรือผูที ่ใหความรวมมือใน
การตรวจสอบ 

1. ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ตามวาระและโอกาสตาง ๆ  ชวยสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
รวมและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลตาง ๆ โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและชุมชน
2. ไมกระทำการใด ๆ ที่มีผลเสียหายตอสังคม ชุมชน และสาธารณประโยชน
3. ดำเนินการตามกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ระเบียบขอบังคับตลอดจนกฎหมายที่เกี ่ยวของกับงานดานสังคมและชุมชน
ในสวนที่เกี ่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
 

                    คณะกรรมการบริษัทตระหนักในคุณคาของพนักงานทุกคน ไดกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอพนักงาน โดย
พนักงานในบริษัททุกคนและทุกตำแหนงตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ใหผลตอบแทนแกพนักงานอยางเหมาะสมเปนธรรม 
ดูแลใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี 
                    บริษัทจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน ตามมาตรฐานและสูงกวามาตรฐาน
ที่กฎหมายแรงงานกำหนด อาทิ โบนัสประจำป เงินชวยเหลืองานมงคลสมรส งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจพนักงานหรือ
บุคคลในครอบครัว ประกันชีวิต ประกันอุบัติและประกันสุขภาพกลุม กิจกรรมทองเที่ยวประจำป จัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจำปแกพนักงานทั้งนี ้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ซึ ่งประกอบดวยฝายนายจางและลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื ่องสวัสดิการของพนักงานใหเหมาะสม บริษัทยังใหอิสระแกพนักงานใน
การรวมกลุมเพื่อการนำเสนอขอมูล กิจกรรม โครงการตางๆ ผานการประชุมผูบริหาร (Management Meeting) 
ประจำเดือนอีกดวย
  
 

                  คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิขั ้นพื้นฐานของมนุษย
และเปนศีลธรรมสากลสำหรับโลก ซึ ่งคนทุกคนยอมมีสิทธิที ่เทาเทียมกัน และเปนสิทธิที ่มิอาจลวงละเมิดได ถึงแมจะตางดวย 
เชื ้อชาติ ศาสนา  สีผิว  ฐานะ หรือเพศ เปนตน ซึ ่งบริษัทมีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนอยางชัดเจน ใหความสำคัญกับการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและพนักงานทุกคนในองคกรและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงานถือเปนความลับ รวมถึง
ไมเลือกปฏิบัติทั ้งเรื ่องเชื ้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานเปนขอกำหนด สนับสนุนและปกปองสิทธิมนุษยชน อาทิ ไมสนับสนุนแรงงานบังคับ ไมมีการใชแรงงานเด็ก  โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติไวในจริยธรรมวาดวยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ
                - บริษัทไมขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใชสิทธิทางการเมืองภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของ
พนักงานทุกคนทุกระดับ
                - ในคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีทั ้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม ซึ่งสามารถทำงาน
รวมกันโดยสมานฉันท ไมมีการแบงแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะไดเลื ่อนตำแหนงโดยพิจารณาจากผลงานเปนสำคัญ
                - เมื ่อมีการเลี ้ยงรับรองพนักงานและผูถือหุนในโอกาสตาง ๆ บริษัทจะใหความสำคัญในการเลือกอาหาร
สำหรับทุกศาสนา หรือผูที ่รับประทานมังสวิรัติทุกครั ้ง
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บริษัทตระหนักเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัท เปนปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุ
เปาหมายขององคกร บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อสรางความยุติธรรมความมั่นคงและความสงบสุข
ของพนักงาน บริษัทจึงใหความสำคัญในเรื ่องการดูแลและการปฏิบัติที ่เปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง
โยกยาย และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนิน
งานใหเปนไปตามเปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใหเกิดการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน มีศักยภาพในการ
แขงขันในระดับสากล โดยบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในและภายนอกองคกร รวมถึงในตาง
ประเทศใหกับพนักงานเพื่อเพิ่มความรูความสามารถและทักษะในการทำงานดานตาง ๆ  
                     การฝกอบรมภายใน บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมเริ ่มตั้งแตการฝกอบรมใหกับพนักงานใหม สรางความเขาใจ
เบื้องตนเกี ่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรรมองคกร และระบบการทำงานรวมกันในสวนตาง ๆ ที่จะชวยใหพนักงาน
ใหมไดเรียนรู และสามารถปรับตัวใหเขากับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความรูความสามารถและเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมภายในแกพนักงานอยางสม่ำเสมอ 
                     การฝกอบรมภายนอก บริษัทสนับสนุนใหพนักงานเขารับการฝกอบรมสัมมนาซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการฝกอบรม
ภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู หรือศึกษานวัตกรรมใหมในดานตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำมาประยุกตใชเพื ่อปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานขององคกรใหสามารถแขงขันได 
                     ซึ ่งในป 2564 บริษัทฯไดจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานและเติบโตในการดำเนินธุรกิจไปดวยกัน

  

บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดการกับเรื ่องที่พนักงานรองเรียน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับเรื ่องรองทุกขจาก
พนักงาน ซึ ่งไดมีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรื ่องรองทุกขดังกลาวอยางเปนธรรม เพื่อใหพนักงานทุก
คนสามารถหารือ ใหคำแนะนำ หรือขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการผูเปนธรรม 

1. รวบรวมขอเท็จจริง คณะกรรมการรับเรื ่องรองทุกขจากพนักงานจะดำเนินการรวบรวมเรื ่องรองเรียน
2. การประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล คณะกรรมการรับเรื ่องรองทุกขจะดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล เพื่อพิจารณา
ขั้นตอนและเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแตละเรื ่อง
3. มาตรการดำเนินการ คณะกรรมการรับเรื ่องรองทุกขนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นโยบายตาง ๆ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตามลำดับแลวแตกรณีเพื่อบรรเทาความเสียหาย
ใหกับผูที ่ไดรับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
4. การรายงานผล คณะกรรมการรับเรื ่องรองทุกข หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการ
บริษัท รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและรายงานผลใหพนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียซึ ่งเปนผูรองเรียนทราบ หากผูรอง
เรียนเปดเผยตนเอง

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐª‹Í§·Ò§¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÁ× èÍä´ŒÃÑº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¾¹Ñ¡§Ò¹

¨Ó¹Ç¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ
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1. ผู รองเรียนหรือผูที ่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไมเปดเผบตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้น 
จะทำใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
2. กรณีเปดเผยตนเอง บริษัทจะรายงานความคืบหนาชี ้แจงขอเท็จจริง
3. ผู รองเรียนหรือผูที ่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผยชื่อ สกุล ที ่อยู  ภาพ หรือขอมูลอื่นใดที่สามารถ
ระบุตัวผู แจงได
4. ผู รับขอรองเรียนตองเก็บขอมูลที่เกี ่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสีย
หายของผูรองเรียนหรือผูที ่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงแหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี ่ยวของ ทั้งนี ้หากเห็นวา
เปนสิ่งที ่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหาย หรือความไมปลอดภัย ใหกำหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสม
5. ผู ที ่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม

บริษัทมีการกำหนด”นโยบายดานความปลอดภัยในการทำงาน” และเผยแพรใหพนักงานรับทราบ ยึดถือปฏิบัติ พรอมทั้งมี
การประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด 
เพื่อดำเนินงานดานความปลอดภัยอยางเปนระบบตามกฎหมายกำหนดอยางเครงครัด เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมากยิ่ง
ขึ ้น ซึ ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้
                 1. ทบทวนกระบวนการดำเนินงานและกำหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานทุกภาคสวน
                 2. ประกาศนโยบายความปลอดภัยใหพนักงานทุกระดับไดยึดถือปฏิบัติ
                 3. มีแผนพัฒนาดานความปลอดภัยที่แตกตางกันตามแตละพื้นที่ของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพื้นที่และลักษณะงาน
ที่มีความเสี่ยงสูง

                  1. บริษัทสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี 
                  2. บริษัทมุงเนนการปองกันอุบัติเหตุที ่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน 
                  3. สรางจิตสำนึกดานความปลอดภัยตอพนักงานผานการฝกอบรม 
                  4. ดูแลสถานที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสรางความปลอดภัยแกพนักงานทุกคน 
                  5. บริษัทฯจัดใหมีการอบรมดับเพลิงขั ้นตน และการซอมอพยพหนีไฟเปนประจำทุกป

ÁÒµÃ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒÃŒÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×Í¼ÙŒ·Õ èãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

                      ทั ้งนี ้เนื ่องจากในป 2564 ยังอยูในชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯจึงงดจัดอบรม
ดับเพลิงขั ้นตน และการซอมอพยพหนีไฟ เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค 
                      และดวยความมุงมั ่นตั้งใจของพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทำใหในป 2564 ไมมีการเกิดอุบัติจากการทำงานของพนักงานถึงขั ้นหยุดงาน

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ à·‹Ò¡ÑºÈÙ¹Â� 
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บริษัทมีการสรางสรรคผลงานละครเพื่อสงเสริมและสรางคุณประโยชนแกสังคม อยางเชนละครเรื ่อง “หลวงตามหาชน” ที่ไดมี
การสอดแทรกขอคิด และคติสอนใจในทุกๆตอนที่ออกอากาศ เพื่อใหสังคมไดรับคุณประโยชนสูงสุดจากการรับชมรายการ 
นอกจากนั้น โดยพื้นฐานของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนนั ้น ในแตละตอนที่จะมีการถายทอดออกอากาศนั้น ตองผานกระบวนการ
คัดกรองเนื้อหาที่ไมเหมาะสมออกกอนที่จะถูกเผยแพรออกอากาศสูสาธารณชนโดยทีมงานฝายผลิตจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงกอนสงเทปรายการไปยังหนวยงานที่กำกับและดูแลเนื้อหาของสถานีโทรทัศน  โดยหลังจากเนื้อหารายการไดผานการ
ตรวจสอบจากฝายกำกับและดูแลเนื้อหารายการจึงจะสามารถออกอากาศได

บริษัทกำหนดบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมสังคมสวนรวมผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดใน
กระบวนการดำเนินงาน หรือ CSR – In - Process ภายใตคำขวัญ"Green Entertainment สังคมดี อารมณดี"  โดยในป 2564 
บริษัทไดสรางสรรครายการดี มีคุณคาและประโยชนตอสังคมในฐานะผูผลิตคอนเทนตตองรักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต
และสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ กอประโยชนตอสังคมไทย และเขาถึงผู ชมที่มีความตองการที่หลากหลายรวมทั้งขยายกลุม
เปาหมายผูชมใหครอบคลุมมากที่สุดและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ผานการนำเสนอรายการทางโทรทัศน เพื ่อครองใจผูชมทั่ว
ประเทศ โดยมุงมั ่นที่จะปลูกจิตสำนึก สรางความตระหนักและแรงบันดาลในที่ดีใหกับผูชม อีกทั้งมุ งหวังใหผู ชมไดนำขอคิดดีๆ 
จากรายการตางๆ ของบริษัทไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดอีกดวย

3.4.2 ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁÊ‹Ç¹ÃÇÁ¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹�

ละครหลวงตามหาชน  ละครซีรียสนุกสนานสอดแทรกสาระ และปลูกฝงแนวคิดการใชชีวิต คุณธรรม 
ขอคิดในการดำรงชีวิต ผานหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดและ

ใชไดจริงในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศทุกวัย ซึ ่งเปนหนึ่งละครซีรียสรางสรรค
สังคมดีของบริษัทที่อยู มากวา 7 ป

รายการมาสเตอรคีย รายการเกมโชวรายการแรกของบริษัทที่สรางสรรค
มาเพื่อเปดโอกาสใหกับคนทุกเพศทุกวัยเขามารวมแขงขันเพื่อชิงรางวัล ซึ ่ง
อยูคู บริษัทมากวา 15 ป และปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเพื่อใหเขากับยุคสมัย 
ปจจุบันนำเสนอในรูปแบบ “มาสเตอรคีย เวทีแจงเกิด” ที ่เปดโอกาสใหผู ที ่ชื ่นชอบ
และมีความสามารถดานการรองเพลง ทุกเพศ ทุกวัย เขามาแขงขัน พรอมโอกาสการ
เรียนรู และฝกฝนเทคนิคการรองจากนักรองมืออาชีพตัวจริง

รายการ The Price is Right Thailand ราคาพารวย รายการเกมสโชวที ่บริษัทไดรับลิขสิทธิ ์
จากตางประเทศ ไดรับความนิยมจากคนไทยอยางมาก เพราะเราเปดโอกาสใหกับทุกคน

มีสิทธิ ์รับรางวัลไดดวยการทายราคาสินคาใหถูกตอง ไมวามารวมรายการหรือ
นั่งดูทีวีอยู ที ่บานก็มีสิทธิ ์รับรางวัลงายๆ ไดเลยทันที

รายการ Take Me Out Thailand รายการสัญชาติอังกฤษยอดนิยมภายใต
แนวคิดการเปดโอกาสและมุมมองการเรียนรู ทัศนคติและการใชชีวิตของหนุมสาวรุ น
ใหม เปนอีกหนึ่งสุดยอดรายการเกมโชวเพื ่อคนโสดที่ไดรับความนิยมจากคนไทยอีกหนึ่ง
รายการ ซึ ่งนอกจากจะสรางความสนุกสนานใหผู ชมแลว ยังสรางความประทับ
ในแกผู ที ่ไดมีโอกาสมารวมรายการอีกดวย
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บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดมีบทบาทสำคัญในการสรางโอกาสใหคนพิการไดมีสวนรวมในสังคมอยางเทาเทียมกัน  
ตลอดจนสงเสริมการสรางอาชีพใหกับคนพิการและปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งในป 2564 นี้ บริษัทฯ ไดรับคนพิการเขาทำงานเปน
พนักงานประจำของบริษัทในตำแหนงพนักงานฝายบัญชี เพื ่อใหผู พิการมีรายได มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น

บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ตระหนักในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด 19 เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) 
สำหรับพนักงานและผูมาติดตอใหสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบัน เพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่น 
ซึ ่งจะสงผลดีตอการดำเนินธุรกิจขององคกร  ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรอง และฉีดพนยาฆาเชื ้อโรคโควิด 19 กอนและหลังการ
ถายทำรายการทุกครั ้ง นอกจากนี้ยังไดรวมเปนสวนหนึ่งในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากโรคระบาดโควิด 19 และบุคลากร
ทางการแพทย

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á ¡ÅØ‹Á¤¹¾Ô¡ÒÃ

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : ÁÕ¡ÒÃ¨ŒÒ§¤¹¾Ô¡ÒÃà¢ŒÒ·Ó§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤¹

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : äÁ‹¾º¡ÒÃÃÐºÒ´ã¹¡Í§¶‹ÒÂ·Ó

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´àª× éÍâ¤ÇÔ´ 19



บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) โดย “คุณภัทรภร วรรณภิญโญ” Chief Executive Officer, CEO ไดมอบหมายให 
“คุณศิริพร รติรัตนานนท” Chief Corporate Affair Officer & Company Secretary เปนตัวแทนบริษัทมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบ
อาหาร ซึ ่งประกอบดวยขาวสาร 10 กระสอบ ไขไก 3,000 ฟองและน้ำมันพืช 10 ลัง เพื่อนำไปประกอบอาหารใหกับบุคลากรทางการ
แพทยและเปนสวนหนึ่ง ในการสงกำลังใจแกบุคลากรทางการแพทยระหวางการปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยที่ติดเชื ้อไวรัส COVID-19 
ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  

1. บริษัทไดกำหนดนโยบายการรับนักศึกษาเขามาฝกงาน ในระหวางภาคเรียนหรือในชวงปดภาคเรียน เพื่อเปนการเผยแพร
ความรูในการดำเนินงานใหกับกลุมนักศึกษาที่ตองการนำความรูที ่ไดศึกษามาใชกับการปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะไดเรียน
รู ขั ้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนจากทีมงานที่มีประสบการณ เพื่อนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. บริษัทไดเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ เขาเยี ่ยมชมการผลิตรายการโทรทัศนของบริษัท เพื่อเผยแพรนวัตกรรม 
โดยนักเรียน นักศึกษา จะไดเห็นขั้นตอนการผลิตรายการ ไดรับความรู  และไดเห็นการปฏิบัติงานจริงของศิลปน นักแสดง 
และพิธีกร

3. เผยแพรนวัตกรรมที่ไดจากการดำเนินงาน แกสถาบันการศึกษา โดยใหการสนับสนุนเปนวิทยากร ซึ ่งมาจาก
ผูบริหารของบริษัทที่มีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ และมีความเปนมืออาชีพ บรรยายใหความรูแกนิสิต นักศึกษาในสถาบัน
การศึกษาตางๆ เกี ่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน

  

บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) โดยคุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดมอบเงิน
แกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
  

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2564 : ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡§Ò¹ »‚ 2564 = 22 ¤¹
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ÁÍºÇÑµ¶Ø´Ôº»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃà¾×èÍ¹Óä»»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â�

ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËŒ¡ÑºÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨ØÌÒÀÃ³�

เมื ่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดมอบอาหารกลางวันแกบุคลากรทางการแพทย 
ณ สถาบันราชานุกูล เพื่อสนับสนุนและสรางขวัญและกำลังใจแดแพทยและบุคลากรที่ได
เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจชวยเหลือผูประสบภัยจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
  
 

ÁÍºÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹á¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â� ³ Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÒ¹Ø¡ÙÅ 

¡ÒÃÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐà¼Âá¾Ã‹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ«Öè§ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
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หมายเหตุ  :  เนื ่องจากปนี ้เปนปแรกที่บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการรายงานตามกรอบGRI G4  
บริษัทจึงอาจรายงานตัวชี ้วัดไดไมครบถวน ทั้งนี ้ บริษัทจะมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขอมูล  
ซึ ่งคาดวาจะสามารถรายงานตัวชี ้วัดไดมากขึ้นและครบตามกรอบการรายงานที่กำหนดเพิ่มขึ ้นในป 2565 เปนตนไป
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ã¹ÁÔµÔÊÑ§¤Á »ÃÐ¨Ó»‚ 2564

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
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¡Ã³Õ

ÃŒÍÂÅÐ

ÃŒÍÂÅÐ

ÃŒÍÂÅÐ

»‚ 2563

114 123

97 110 

48 50

49 60

25 34

54 56

18 20

23 25

12 6

10 19

0 0

0 0

100 100

5
(Á¡ÃÒ¤Á -
¾ÄÉÀÒ¤Á)

0

22.30 27.50

»‚ 2564ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÁÔµÔÊÑ§¤Á

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÇÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÇÁà©¾ÒÐºÃÔÉÑ· (TVT)

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ ¨Óá¹¡µÒÁà¾È

ªÒÂ

ËÞÔ§

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹¨Óá¹¡µÒÁÍÒÂØ

23-30 »‚

31-49 »‚

50 »‚¢Ö é¹ä»

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÅÒÍÍ¡

ÊÑ´Ê‹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÅÒÍÍ¡

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÅÒÍÍ¡ ¨Óá¹¡µÒÁà¾È

ªÒÂ

ËÞÔ§

¨Ó¹Ç¹¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å

¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÅÐàÁÔ´¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¸ØÃ¡Ô¨

ÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÍÑµÃÒà§Ô¹Êº·º·ÕèºÃÔÉÑ·¨‹ÒÂà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§
àÅÕ éÂ§ªÕ¾ãËŒá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹ (ÃŒÍÂÅÐ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹)
**ËÁÒÂàËµØ ºÃÔÉÑ·ÏËÂØ´¹ÓÊ‹§à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹
ÊÓÃÍ§àÅÕ éÂ§ªÕ¾à»š¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ 
µÑé§áµ‹§Ç´à´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È.2563 
¨¹¶Ö§§Ç´¹ÓÊ‹§à§Ô¹¢Í§à´×Í¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È.2564 
à¹× èÍ§¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤ 
COVID-19
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4. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ¢Í§½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ

1. °Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

                 ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) สรุปรายงานความเห็นโดยผูสอบบัญชี 

§ºµÃÇ¨ÊÍº §º¡ÒÃà§Ô¹ÊÓËÃÑº§Ç´ºÑÞªÕ»‚ 2564 ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
áÅÐ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

ºÃÔÉÑ· ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ´Ã.ÇÔÃÑª áÍ¹´� áÍÊâ««ÔàÍ·Ê� ¨Ó¡Ñ´ 
«Öè§ÁÕ ´Ã.»ÃÕªÒ ÊÇ¹ ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 6718 à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ 
ä´Œ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕáÅÐãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕà§× èÍ¹ä¢
Ç‹Ò§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564 
áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
â´Â¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ·Õè¤ÇÃã¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§ºµÃÇ¨ÊÍº §º¡ÒÃà§Ô¹ÊÓËÃÑº§Ç´ºÑÞªÕ»‚ 2563 ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
áÅÐ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

ºÃÔÉÑ· ÊÍººÑÞªÕ ´Õ äÍ àÍ ÍÔ¹àµÍÃ�à¹ªÑ è¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ 
«Öè§ÁÕ¹Ò§ÊØÇÔÁÅ ¡ÄµÂÒà¡ÕÂÃ³� ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 2982 
à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ä´Œ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕáÅÐ
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕà§× èÍ¹ä¢Ç‹Ò §º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 
³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563 áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ 
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ â´Â¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ·Õè¤ÇÃã¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞµÒÁÁÒµÃ°Ò¹
¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§ºµÃÇ¨ÊÍº §º¡ÒÃà§Ô¹ÊÓËÃÑº§Ç´ºÑÞªÕ»‚ 2562 ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
áÅÐ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

ºÃÔÉÑ· ÊÍººÑÞªÕ ´Õ äÍ àÍ ÍÔ¹àµÍÃ�à¹ªÑ è¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ «Öè§ÁÕ¹Ò§ÊØÇÔÁÅ ¡ÄµÂÒà¡ÕÂÃ³� 
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹ 2982 à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ 
ä´Œ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕáÅÐãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕà§× èÍ¹ä¢Ç‹Ò 
§º¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 
áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
â´Â¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ·Õè¤ÇÃã¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
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(2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 

นงิเรากงาทะนาฐงดสแบงรากยารปรุส  

)บอสจวรต( มวรนงิเรากบง  

   

ทาบนาล  %  ทาบนาล  %  ทาบนาล  %  
ดสนงิเาทเบยีทเรากยาระลแดสนงิเ  47.46 6.25% 52.17 7.32% 34.26 4.60% 

  102.21 13.51% 62.32 8.75% 46.65 6.27% 

 อืลหเงคาคนิส - ธิทุส  60.29 7.97% 39.02 5.48% 52.45 7.06% 

นับุจจปัดวงงอขดไนงิเษีาภยพัรทนิส  9.55 1.26% 7.21 1.01% 7.74 1.04% 

 55.71 7.36% 75.22 10.56% 119.87 16.11% 

ปี 1 นใยาภดนหาํกบรคนยีวเนุมหมไนงิเรากงาทยพัรทนิส           - - - - 5.16 0.69% 

 0.93 0.12% 2.95 0.41% 4.22 0.57% 

          3.51 0.46% 0.01 0.00% - - 

นยวีเนมุหยพรัทนสิมวร  279.66 36.97% 238.91 33.54% 270.35 36.34% 

 0.83 0.11% 5.83 0.82% 0.83 0.11% 

 31.66     4.19% 31.93 4.48% 26.84 3.61% 

 ณรกปุอะลแ ราคาอ นิดีท - ธิทุส  401.25 53.04% 387.23 54.37% 389.44 52.34% 

ชใรากธิทิสยพัรทนิส  - - 9.55 1.34% 6.18 0.83% 

 2.20 0.29% 2.48 0.35% 2.09 0.28% 

ชีญับดัตรากอรดไนงิเษีาภยพัรทนิส  7.35 0.97% 5.83 0.82% 11.50 1.55% 

นืคอขอรยาจีท ณ กัหกูถลคคุบิตินดไนงิเษีาภ  32.96 4.36% 29.94 4.20% 35.50 4.77% 

 0.54 0.07% 0.54 0.08% 1.28 0.17% 

นยวีเนมุหมไยพรัทนสิมวร  476.79 63.03% 473.33 66.46% 473.67 63.66% 

ยพรัทนสิมวร  756.45 100.00% 712.24 100.00% 744.01 100.00% 

 71.54 9.46% 48.37 6.79% 49.97 6.72% 

 
1.04 0.14% 2.34 0.33% 2.21 0.30% 

 - - 0.56 0.08% 1.96 0.26% 

 
7.08 0.94% 1.89 0.27% 3.63 0.49% 

 44.30 5.86% 21.82 3.06% 30.69 4.12% 

 3.09 0.41% 4.00 0.56% 3.17 0.43% 

 
0.17 0.02% - - - - 

 127.22 16.82% 78.98 11.09% 91.64 12.32% 

 1.82 0.24% 8.49 1.19% 7.13 0.96% 

นางกันพนชยโะรปลผนัพกูผะราภ  14.89 1.97% 15.66 2.20% 13.55 1.82% 

 16.71 2.21% 24.15 3.39% 20.68 2.78% 

 143.93 19.03% 103.13 14.48% 112.32 15.10% 

นยีบเะทดจนุท  250.00 33.05% 250.00 35.10% 250.00 33.60% 

 200.01 26.44% 200.01 28.08% 200.01 26.88% 

ญัมาสนุหาคลูมนิกเนวส  331.68 43.85% 331.68 46.57% 331.68 44.58% 

นุหกลแรากกาจนุทนิกเนวส  25.05 3.31% 25.05 3.52% 25.05 3.37% 
 

      
- - (1.13) (0.16%) (1.13) (0.15%) 

ยามหฎกมาตงอราํสนุท  11.33 1.50% 11.33 1.59% 12.75 1.71% 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 62

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

รายไดรับลวงหนา

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

ทุนที่ออกและชำระแลว

สวนต่ำกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทยอย

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน
พนักงาน

หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขาย

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 63 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 64
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ทาบนาล  % ทาบนาล  % ทาบนาล  % 

 44.45 5.88% 43.33 6.08% 63.95 8.60% 
 (0.16) (0.02%) (1.73) (0.24%) (1.73) (0.23%) 

ญหใทัษริบงอขนุหอืถูผงอขนวสมวร  612.35 80.95% 608.52 85.44% 630.56 84.75% 

 0.17 0.02% 0.58 0.08% 1.13 0.15% 

งอขาจเงอขนวสมวร  612.52 80.97% 609.11 85.52% 631.69 84.90% 

 756.45 100.00% 712.24 100.00% 744.01 100.00% 

จร็สเด็บเนทุดาขรไาํกบงรากยารปรุส  

)บอสจวรต( มวรนงิเรากบง  

ชีญับดวง  31 ธ.ค. 62 ชีญับดวง  31 ธ.ค. 63  ชีญับดวง 31 ธ.ค. 64 

ทาบนาล  %  ทาบนาล  %  ทาบนาล  %  

าณษฆโาคดไยาร  168.39 42.65% 134.36 45.70% 163.86 54.57% 

รากริบหใรากกาจดไยาร  220.64 55.89% 155.45 52.87% 130.48 43.45% 

นปิลิศราหริบรากกาจดไยาร  5.69 1.44% 3.85 1.31% 5.77 1.92% 

ยาขรากกาจดไยาร าคนิส  0.06 0.02% 0.34 0.12% 0.17 0.06% 

 394.78 294.00 100.00%  100.00% 

าณษฆโรากนุทนต  129.16 32.72% 95.09 32.34% 101.19 33.70% 

รากริบหใรากนุทนต  150.76 38.19% 115.02 39.12% 89.83 29.92% 

นปิลิศราหริบรากนุทนต  4.40 1.11% 2.94 1.00% 4.30 1.43% 

ยาขรากนุทนต าคนิส  0.09 0.02% 0.11 0.04% 0.22 0.07% 

รากริบะลแยาขนทุนตมวร  284.41 72.04% 213.16 72.50% 195.54 65.12% 

 110.37 27.96% 80.84 27.50% 104.74 34.88% 

มวรทัษริบนในุทงลนงิเยาขรากกาจรไาํก  25.40 6.43% - - - - 

 1.72 0.44% 4.29 1.46% 3.47 1.16% 

ยานหาํจดัจรากนในุทนต  4.85 1.23% 3.97 1.35% 7.73 2.57% 

ราหริบรากนใยาจชใาค  105.62 26.75% 75.54 25.69% 86.64 28.85% 

มยินมาวคาคงอขาคยอดรากกาจนุทดาข  6.80 1.72% - - - - 

 

      
- - - - 7.72 2.57% 

นงิเรากงาทนุทนต  0.23 0.06% 1.25 0.43% 1.32 0.44% 

 - - (0.76) (0.26%) 2.54 0.85% 

 

      
- - 0.21 0.07% - - 

 
(0.43) (0.11%) (0.11) (0.04%) - - 

ดไนงิเษีาภยาจชใาคนอกรไาํก  19.56 4.95% 3.70 1.26% 22.78 7.59% 

รากริบะลแยาขรากกาจดไยารมวร 300 28

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รายไดอื่น

กลับรายการ(ผลขาดทุน)ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ผลกำไรสะสมจากการจัดประเภทใหมของสินทรัพยทาง

การเงินที่เคยรับรูไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและ

สวนไดเสียในการรวมคา

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาที่ดิน

และอาคาร

100.00%

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

กำไรขั้นตน

กำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 62 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 63 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 64สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
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สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

)บอสจวรต( มวรนงิเรากบง  

   

   

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 7.84 1.99% 5.54 1.88% 0.19 0.06%

11.72 2.97% (1.84) (0.63%) 22.59 7.52%

(5.29) (1.34%) - - - -

(2.43) (0.62%) (0.06) (0.02%) - -

(7.72) (1.96%) (0.06) (0.02%) - -

4.00 1.01% (1.89) (0.64%) 22.59 7.52%

(1.65) (0.42%) (1.32) (0.45%) - -

2.35 0.60% (3.21) (1.09%) 22.59 7.52%

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปจากการดำเนินงานตอเนื่อง

การดำเนินงานที่ยกเลิก

สวนแบง(ขาดทุน)จากการดำเนินงานที่ยกเลิก – 

บริษัทรวม

(ขาดทุน)จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

กำไร(ขาดทุน)หรับปจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

กำไรสุทธิสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การแบงปนกำไร (ขาดทุน) สำหรับป

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

การแบงปนกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

     สวนที่เปนของบริษัทใหญ

     สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62

7.70 1.95% (1.12) (0.38%) 22.03 7.34%

(3.70) (0.94%) (0.77) (0.26%) 0.56 0.18%

4.00 1.01% (1.89) (0.64%) 22.59 7.52%

6.08 1.54% (2.53) (0.86%) 22.03 7.34%

(3.73) (0.94%) (0.69) (0.23%) 0.56 0.18%

2.35 0.60% (3.21) (1.09%) 22.59 7.52%
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด  

)บอสจวรต( มวรนงิเรากบง  

   

ทาบนาล  ทาบนาล  ทาบนาล  

นางนนิเาํดมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก       

ปีบัรหาํส)นุทดาข(รไาํก     

    11.72 (1.84) 22.59 

    (7.72) (0.06) - 

ปีบัรหาํส)นุทดาข(รไาํก  4.00 (1.89) 22.59 

 
    

   

   ดไนงิเษีาภ)ดไยาร(ยาจชใาค  7.84 5.54 0.19 

    13.34 11.16 10.35 

    - 4.04 4.29 

   ยานหาํจดัตาค นตวัตมีมไยพัรทนิส  0.34 0.46 0.41 

    - 0.76 (2.54) 

    - - 2.43 

    (0.16) (0.18) (0.12) 

   ยานหาํจรากกาจนุทดาข)รไาํก( ณรกปุอชใกิลเะลแ  0.05 (0.21) 0.06 

   นตวัตมีมไยพัรทนิสชใกิลเะลแยานหาํจรากกาจนุทดาข  - - 0.01 

    
        

- (0.21) - 

    
        

- (2.49) 3.34 

    (0.79) - - 

   มวรทัษิรบนในุทงลนงิเยาขรากกาจรไาํก  (25.40) - - 

    0.16 0.10 0.24 

   นางกันพงอขวายะยะรนชยโะรปลผยาจชใาค  7.08 2.03 1.51 

   มยินมาวคาคงอขาคยอดรากกาจนุทดาข  6.80 - - 

    1.62 (0.36) 0.01 

   นงิเรากงาทนุทนต  0.23 1.25 1.32 

   ยาจชใาคนป็เดัตลคคุบิตินดไนงิเษีาภ  - - 0.03 

    
         

- - (7.72) 

    
         

0.43 0.11 - 

    5.29 - - 

 
     

20.83 20.11 36.40 

 
    

   

     25.51 43.03 15.78 

   - อืลหเงคาคนิส  (30.81) 21.19 (13.66) 

   การดำเนินงานตอเนื่อง

   การดำเนินงานที่ยกเลิก

   คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ

   ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

   หนี้สูญเพิ่มขึ้น

   ดอกเบี้ยรับ

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนเผื่อขาย

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น

(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของมูลคาที่ดิน
และอาคาร
สวนแบง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และสวนไดเสียในการรวมคา

สวนแบง(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดำเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ผลกำไรสะสมจากการจัดประเภทใหมของสินทรัพย

ทางการเงินที่เคยรับรูไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสินทรัพยทางการเงิน

หมุนเวียนอื่น

   คาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการใช

กระทบกำไร(ขาดทุน)สำหรับปเปนเงินสดรับ(จาย)

จากการดำเนินงาน

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 62 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 63 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 64
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ทาบนาล  ทาบนาล  ทาบนาล  

     2.82 (0.31) (1.28) 

     - 3.38 0.01 

     - - (0.73) 

 
     

   

  14.56 (27.74) 1.55 

     39.20 (0.34) (0.83) 

   - านหงวลบัรดไยาร  - (22.48) 8.87 

   - งอราํส ผลประโยชนระยะยาวของ นางกันพ  (3.86) (8.18) (1.89) 

นางนินเาํดมรรกจิกกาจามดไดสนงิเ  68.25 28.66 44.22 

     (0.23) (1.25) (1.33) 

   - ดไนงิเษีาภยาจ  (18.16) (10.30) (12.19) 

   - นืคอขรากกาจบัรดสนงิเ ดไนงิเษีาภ  7.86 12.57 1.62 

กาจามดไิธทสุดสนงิเ )นใปไชใ( นางนนิเาํดมรรกจิก  57.72 29.68 32.32 

นุทงลมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก  
   

    

     (0.03) (0.01) 0.49 

     (21.12) (17.00) (48.48) 

 0.16 0.15 0.05 

5.00 (5.00) 5.00 

 (5.00) (0.19) - 

 (1.33) (0.67) (4.97) 

รากกาจบัรดสนงิเ านหาํจ ณรกปุอย  - 0.23 0.12 

 (1.76) (0.74) (0.03) 

มวรทัษิรบนในุทงลนงิเยาขรากกาจบัรดสนงิเ  26.67 - - 

าคมวรรากนใยีสเดไนวสกิลเรากกาจนืคบัรดสนงิเ  2.41 - - 

นทุงลมรรกจิก)นใปไชใ(กาจามดไิธทสุดสนงิเ  5.00 (23.23) (47.82) 

นิงเาหดัจมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก     

ยาจลผนปันงิเ  (64.00) - - 

 (0.97) (2.10) (2.41) 

นงิเาหดัจมรรกจิก)นใปไชใ(กาจามดไิธทสุดสนงิเ  (64.97) (2.10) (2.41) 

 
(2.25) 4.35 (17.91) 

 ดสนงิเาทเบยีทเรากยาระลแดสนงิเ - ปีนตดอย  52.79 47.46 52.17 

  

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (ตอ)

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

- สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดำเนินงาน 
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

- จายดอกเบี้ย

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนในกองทุนรวม (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รับดอกเบี้ย

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ซื้อเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เงินสดจายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

สุทธิ

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 62 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 63 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 64
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)อต( ดสนงิเสแะรกบงรากยารปรุส
 

)บอสจวรต( มวรนงิเรากบง  

 

 ทาบนาล  ทาบนาล  ทาบนาล  

 

    
(1.62) 0.36 - 

  48.92 52.17 34.26 

 (1.46) - - 

 47.46 52.17 34.26 

   

    

    

       
- - (7.21) 

    - - 0.05 

    

       
- - (5.16) 

    - - 0.92 

    - - 1.42 

    

       

 - - 2.16 
    

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดที่ถูกจัดประเภทไวเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย

โอนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายเกินหนึ่งปเปน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน

โอนสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนเปนสินทรัพย

ทางการเงินไมหมุนเวียนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งป

อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ทรัพยสิน

สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเชา

ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากการแกไขขอผิดพลาดจากการวัดมูลคา

ภายหลังสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-  กำไรสะสมเพิ่มขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - ยอดสิ้นป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ยอดสิ้นป สุทธิ

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด :

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 62 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 63 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 64
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นงิเรากงาทนวสารตอั  
วลแบอสจวรต  

ป   2562 ป   2563 ป   2564 

( งอลคพาภสนวสารตอั Liquidity Ratios) 

งอลคพาภสนวสารตัอ  าทเ  2.02 3.02 2.95 

ว็รเนุมหงอลคพาภสนวสารตัอ  าทเ  1.18 1.45 0.88 

ดสนงิเสแะรกงอลคพาภสนวสารตัอ  าทเ  0.45 0.38 0.35 

 าทเ  4.04 4.11 6.02 

 นัว  90.35 88.81 60.63 

อืลหเงคาคนิสนยีวเนุมหนวสารตัอ  าทเ  6.32 4.29 4.28 

 นัว  57.75 85.08 85.28 

 าทเ  6.19 5.17 6.27 

  นัว  58.97 70.60 58.21 

Cash Cycle นัว  89.13 103.29 87.70 

( รไาํกาหรากนใถรามาสมาวคงดสแนวสารตอั Profitability Ratios)     

 % 27.96% 27.50% 34.88% 

( นางนินเาํดรากกาจรไาํการตัอ EBIT) % (0.03%) 0.45% 3.45% 

 % 6.87% 1.46% 1.16% 

รไาํกาํทรากอตดสนงิเนวสารตัอ  % (58,199.56%) 2,226.02% 311.82% 

ธิทุสรไาํการตัอ  % 1.01% (0.64%) 7.52% 

นุหอืถูผนทแบอตลผารตัอ  % 0.65% (0.31%) 3.58% 

( นางนนิเาํดรากนใพาภิธทสิะรปงดสแนวสารตอั Efficiency Ratios) 

ยพัรทนิสกาจนทแบอตลผารตัอ  % 0.53% (0.26%) 3.10% 

รวาถยพัรทนิสกาจนทแบอตลผารตัอ  % 0.98% (0.47%) 5.68% 

ยพัรทนิสงอขนุมหราการตัอ  าทเ  0.52 0.40 0.41 

 ( นงิเรากงาทยาบยโนหะารคเวินวสารตอั Financial Policy Ratios) 

 าทเ  0.23 0.17 0.18 

 าทเ  85.45 3.96 18.20 

( นัพกูผะราภะราํชถรามาสมาวคนวสารตัอ Cash basis) าทเ  0.79 8.02 4.36 

 % 1,598.37% 0.00% 0.00% 

   

(3) ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

หมายเหตุ: ที ่ประชุมกรรมการบริษัท เมื ่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565  มีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจาย
เงินปนผลประจำป 2565

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา

ระยะเวลาชำระหนี้เจาหนี้การคา

อัตรากำไรขั้นตน

อัตรากำไรอื่น

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย

อัตราการจายเงินปนผล

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
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                     บริษัทดำเนินธุรกิจหลักจากการผลิตรายการทั้งทางสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน โดยเปนการผลิตเพื่อขายโฆษณา
ทางสื่อโทรทัศน ซึ ่งบริษัทจะซื้อเวลาและ/หรือแบงเวลาโฆษณากับทางสถานีเพื ่อออกอากาศรายการที่ผลิต และการรับจางผลิต
ใหทางสถานีและสื่อออนไลน โดยในป 2564 บริษัทมีผลงานที่ดำเนินการผลิตแบงออกไดดังนี ้
                     บริษัทมีรายการโทรทัศนที ่ขายโฆษณาออกอากาศทั้งสิ ้นจำนวน 6 รายการ ไดแก 
                            1. รายการ Master Key                    ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง      33
                            2. รายการ Who’s No.1                    ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง      33
                            3. รายการ Take me out (Thailand)  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง      33
                            4. รายการบานแสนสุข                     ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง      33
                            5. ซีรี ่ย จากสูญถึงสิบ                       ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง      33
                            6. ซีรี ่ย ใสรักปายสี                          ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง      33
                     บริษัทรับจางผลิตรายการ/ละคร ทางสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลนทั ้งสิ ้นจำนวน 11 รายการ ไดแก 
                            1. ละครสูตรเลหเสนหา
                            2. ละครเขยบานไรสะใภไฮโซ
                            3. รายการ Take me out reality
                            4. รายการ Take guy out
                            5. รายการเสนหาสตอรี่
                            6. รายการราคาพารวย
                            7. รายการ Manner of death
                            8. รายการดวงสมพงษ
                            9. รายการ Follow my fellow
                           10. ซีรี ่ย จากสูญถึงสิบ
                           11. ซีรี ่ย ใสรักปายสี
                     นอกจากนี้บริษัทรับจางประชาสัมพันธสินคา จัดกิจกรรมใหกับลูกคาทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินธุรกิจ
บริหารศิลปน ใหบริการสตูดิโอ และขาย/ใหบริการลิขสิทธิ ์รายการไปยังตางประเทศ

บริษัทมีรายไดจากดำเนินธุรกิจ สรุปไดดังนี ้
                     1) รายไดคาโฆษณา เปนรายไดคาโฆษณาที่เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน โดยมีกลุมลูกคา
หลัก 2 กลุม ไดแก กลุมตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจาของผลิตภัณฑ (Direct Customer) และจากสวนแบงรายได
ทางสื่อออนไลน เชน YouTube, Facebook และ Vlog เปนตน
                     2) รายไดจากการใหบริการ ซึ ่งเกิดจากการรับจางผลิตรายการ/ละคร รับจางประชาสัมพันธสินคา รับจางจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ (Communication) ตางๆ ใหบริการสตูดิโอ และขาย/ใหบริการลิขสิทธิ ์รายการ ซึ ่งมีกลุมลูกคา ไดแก 
กลุมลูกคาสถานีโทรทัศน กลุมลูกคาสถานีออนไลน กลุมลูกคาบริษัทเอกชน หนวยงานราชการ ผู ผลิตรายการทั่วไป และผูให
บริการ OTT ทั้งในประเทศและตางประเทศ
                    3) รายไดจากการบริหารศิลปน ซึ ่งเกิดจากการนักแสดงในสังกัดที่บริษัทสรางและพัฒนาขึ้น รับงานแสดง, 
พิธีกร, รีวิวสินคา, พรีเซ็นเตอร และถายนิตยสาร เปนตน โดยในป 2564 มีศิลปนที่สรางรายไดทั ้งหมดจำนวน 3 ทาน

2. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ¢Í§½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ
                 ผลการดำเนินงาน
ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผานมา
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การวิเคราะหผลการดำเนินงาน

รายได 
        สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดโครงสรางรายไดของบริษัท ไดดังนี ้

ที ่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1) รายไดคาโฆษณา
                             รายไดคาโฆษณา เปนรายไดที ่เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศนของบริษัท และ CM 
(CM = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทถือครองหุนอยูที ่ 99.99%) ซึ ่งบริษัทจะทำการตกลงเชาเวลาจาก
สถานีโทรทัศนเพื ่อออกอากาศรายการที่บริษัทดำเนินการผลิต และขายเวลาโฆษณาใหกับกลุมลูกคา ไดแก กลุมตัวแทน
บริษัทโฆษณา (Agency) และเจาของผลิตภัณฑ (Direct Customer) ที ่ตองการประชาสัมพันธสินคาและบริการของตนเอง 
และรายไดที ่เกิดจากการบริหารสื่อผาน Facebook Official, สวนแบงรายไดจาก YouTube, Facebook และใน Vlog ตางๆ
                            ทั ้งนี ้ ในป 2562 ในป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีรายไดคาโฆษณา เทากับ 168.39 ลานบาท เทากับ 
134.36 ลานบาท และเทากับ 163.86 ลานบาท  ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 39.91 รอยละ 45.04 และรอยละ 53.95 ของ
รายไดรวม ตามลำดับ โดยแบงเปนรายไดคาโฆษณาที่เกิดในนามบริษัทคิดเปน รอยละ 33.40 รอยละ 34.46 และรอยละ 38.89 
ของรายไดคาโฆษณา ตามลำดับ และเปนรายไดคาโฆษณาในนาม CM คิดเปนรอยละ 66.60 รอยละ 65.54 และรอยละ 61.11 
ของรายไดคาโฆษณาตามลำดับ 
                           ในป 2562 บริษัทไมไดดำเนินงานรายการ Bigheads Thailand ตอ (เริ ่มผลิตในป 2561) ทำใหเวลาที่มีไว
ในการขายโฆษณาลดลง ประกอบสภาวะของตลาดโฆษณาทางโทรทัศนที ่ยอดรายไดจริงต่ำกวาราคา Rad Card มากขึ้น 
ถึงแมมูลคาตลาดโฆษณาโดยรวมในป 2562 จะปรับตัวลดลงเล็กนอย แตพบวาสินคารายใหญในตลาดไดปรับลดงบโฆษณา
ลงอยางตอเนื่องจากผละกระทบของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและจากเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการแขงขันของสื่อโฆษณา
อื่นที่เขามาทดแทนสูงขึ ้นซึ ่งมีความหลากหลายและเขาถึงกลุมลูกคาไดเจาะจงกวา วัดผลไดงายกวาการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน 
                          สำหรับในป 2563 บริษัทมีรายไดคาโฆษณาลดลงกวา 34.03 ลานบาทคิดเปนรอยละ 20.21 ซึ ่งสาเหตุหลัก
มาจากสถานะการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก ตลาดโฆษณาหดตัวลง เอเจนซี่ตางๆ 
ไมสามารถแพลนสื่อโฆษณาเนื่องจากลูกคาตางหยุดใชเม็ดเงินโฆษณาเชนกัน และในชวงที่มีการนำเทปรายการมาออกอากาศ
ซ้ำนั้น ทางสถานีก็ไดปรับลดเวลาที่สามารถขายโฆษณาลงกึ่งหนึ่งจากเวลาขายปกติ ประกอบกับในป 2563 บริษัทไมไดผลิต
และออกอากาศเพื่อขายโฆษณารายการ Hay day และ Rerun รายการ Dance dance dance สงผลใหเวลาที่มีเพื ่อขาย
โฆษณาลดลง

หนวย : ลานบาท

ทภเะรปกยแดไยาร  

)บอสจวรต( มวรนงิเรากบง  

 
31 ธ.ค. 62 

 
31 ธ.ค. 63 

 
31 ธ.ค. 64 

ทาบนาล  % ทาบนาล  % ทาบนาล  % 

าณษฆโาคดไยาร  168.39 39.91% 134.36 45.04% 163.86 53.95% 

รากิรบหใรากกาจดไยาร  220.64 52.30% 155.45 52.11% 130.48 42.96% 

นปิลิศราหิรบรากกาจดไยาร  5.69 1.35% 3.85 1.29% 5.77 1.90% 

ยาขรากกาจดไยาร           0.07     0.02% 0.34 0.11% 0.17 0.05% 

รวมรายได 394.78 93.57% 294.00 98.56% 300.28 98.86% 

 1.72 0.41% 4.29 1.44% 3.47 1.14% 

มวรทัษริบนในุทงลนงิเยาขรากกาจรไาํก  25.41 6.02% - - - - 

มวรดไยาร  421.91 100.00% 298.29  303.75 100.00% 

รายไดอื่น

งวดบัญชีสิ้นสุด งวดบัญชีสิ้นสุด งวดบัญชีสิ้นสุด

55



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

                  ในป 2563 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเทากับ 155.45 ลานบาท ลดลงจากป 2562 เทากับ 65.19 ลานบาท 
ลดลงในอัตรารอยละ 29.55 โดยแบงเปน 
                  - รายไดจากการรับจางผลิตรายการ/ละคร ใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ รวมถืงชองทางออนไลน 
จำนวน 9 รายการ ไดแก ละครวุนรักนักขาว, รายการ Show me the money, รายการ The price is right (Thailand), 
รายการ Take me out reality, รายการเสนหาสตอรี่, ละคร Manner of death, รายการ The guy out และ ละครสูตรเลยเสนหา 
เปนตน มีรายไดรวม 144.66 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.06 ของรายไดจากการใหบริการ ลดลงจากป 2562 เทากับ 46.30 
ลานบาทคิดเปนรอยละ 24.25 โดยสาเหตุที ่รายไดจากการรับจางผลิตรายการ/ละคร ยังคงลดลงแมจะมีละครเขามาในป 2563 
นี้เกิดจากรายรับจางผลิตรายการรายการหนึ่ง ไดเปลี่ยนผูวาจางและสถานีออกอากาศ ปรับรูปแบบ ลดจำนวนเกมส
และจำนวนตอนลง สงผลใหรายไดคาจางผลิตลดลงอยางมากถึงแมวายังคงรับจางผลิตรายการเดิมอยูก็ตาม
                - รายไดรับจางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ (Communication) ตางๆ และรับจาง Plan Media VDO Online ใหกับ
ลูกคามีจำนวนรวมทั้งสิ ้น 6 ราย มีรายไดรวม 2.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.91 ของรายไดจากการใหบริการ ลดลง
จากป 2562 เทากับ 13.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.79 ซึ ่งเปนผลกระทบโดยตรงวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 
และมาตรการ Social Distancing ทำใหไมมีงานกิจกรรมเกิดขึ้น ซึ ่งกิจกรรมในป 2563 ที่รับรู รายไดสวนใหญเปนงานดานสื่อ
ออนไลนเกือบทั้งสิ ้น

                    สำหรับในป 2564 บริษัทไดปรับเปลี่ยนการออกอากาศจากละครหลวงตามหาชนที่ออกอากาศมาเปนระยะเวลานาน
มาเปนรายการบานแสนสุข และตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2564 เปนตนมาทางบริษัทไดนำซีรีสที ่บริษัทรับจางผลิตมาทำการออก
อากาศทุกวันจันทร เวลา 23.00 – 24.00 น. โดยเปนการเชาชวงเวลาเพื่อออกอากาศและขายโฆษณา และเพิ่มมูลคาใหกับซีรี ่ย
ที ่บริษัทรับจางผลิต ซึ ่งในภาพรวมของทั้งป 2564 กลุมรายไดโฆษณาไดกลับมามีสัดสวนเปนรายไดสูงสุดของบริษัทจากรายได
รวมที่รอยละ 53.95 แมวาในสภาวะตลาดโฆษณาโดยรวมของราคาขายโฆษณาทางโทรทัศนตอนาทีจะมีแนวโนมลดลงอยางตอ
เนื่องก็ตาม แตบริษัทก็ไดขายโฆษณาในสวนของภายในเวลาเนื้อรายการเปนการ Try-In Scoop สินคา จากลูกคาตรงเจาของ
ผลิตภัณฑ เพื ่อสรางรายไดชดเชยกับราคาขายโฆษณาตอนาทีที ่ลดลง และเนื่องจากยอดนาทีขายโฆษณาที่ลดลงจึงมีสวนคืนยอด
ขายจากเปายอดซื้อที่ตกลงกันไวต่ำลงตามดวย
                  อยางไรก็ตามบริษัทยังคงคิดสรางสรรครายการใหมๆ ที ่เหมาะสมมาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนรายการที่ไดรับความนิยม
นอยลงและเลิกการผลิตไป

2) รายไดจากการใหบริการ 
                               รายไดจากการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอย เกิดจากการใหบริการใน 4 ลักษณะ ไดแก 1) รับจางผลิต
รายการ/ละคร 2) รับจางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ Communication 3) ใหบริการสตูดิโอ และ 4) การบริหารลิขสิทธิ ์รายการ 
โดยในป 2561 ป 2562 และป 2563 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเทากับ 316.63 ลานบาท เทากับ 220.64 ลานบาท 
และเทากับ 155.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ รอยละ 60.19 รอยละ 52.11 และรอยละ 52.63 ของรายไดรวม 
ตามลำดับ โดยมีรายไดจากการใหบริการแยกตามลักษณะ ดังตารางตอไปนี้

กลุ มลูกคา

รับจางผลิต       190.96 86.55%

        16.31 7.39%

13.37 6.06%

- -

      220.64 100.00%

      144.66 93.06%

2.97 1.91%

7.82 5.03%

- -

      155.45 100.00%

85.31 65.38%

15.50 11.88%

9.13 7.00%

20.54     15.74%

130.48 100.00%

รับจางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

ใหบริการสตูดิโอ

บริหารลิขสิทธิ ์รายการ

 รวมรายไดจากการใหบริการ 

งบการเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64
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                          - รายไดจากการใหบริการสตูดิโอ (ชวงที่วางจากการใชถายทำรายการของบริษัท) แกบุคคล/บริษัทภายนอก 
จำนวน 5 สตูดิโอ 16 โรงเก็บฉาก มีรายไดในป 2563 รวม 7.82 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.03 ของรายไดจากการใหบริการ 
ลดลงจากป 2562 เทากับ 5.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.13 จากมาตรการของภาครัฐจากสถานการณโควิท-19 งดการถายทำ
รายการ และทางสถานีโทรทัศนนำรายการตางๆ มาออกอากาศซ้ำ จึงสงผลตอลูกคาที่ชะลอการถายทำรายการเทปใหมๆ ออกไป
                  ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเทากับ 130.48 ลานบาท ลดลงจากป 2563 เทากับ 24.97 ลานบาท ลด
ลงในอัตรารอยละ 16.06 โดยแบงเปน
                         - รายไดจากการรับจางผลิตรายการ/ละคร ใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ รวมถึงชองทางออนไลน จำนวน 11 
รายการ ไดแก ละครสูตรเลยเสนหา, ละครเขยบานไรสะใภไฮโซ, รายการ Take me out reality, รายการ Take guy out, รายการ
เสนหาสตอรี่, รายการราคาพารวย, รายการ Manner of death, รายการดวงสมพงษ, รายการ Follow my fellow, ซีรี ่ยจากสูญถึง
สิบ, ซีรี ่ยใสรักปายสี มีรายไดรวม 85.31 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 65.38 ของรายไดจากการใหบริการ ลดลงจากป 2563 
เทากับ 59.35 ลานบาทคิดเปนรอยละ 41.03 โดยสาเหตุที ่รายไดจากการรับจางผลิตรายการ
/ละครลดลงแมจะมีปริมาณงานรับจางผลิตที่เพิ ่มขึ ้นมาจากในป 2564 แตมูลคาของงานเมื่อเทียบกับป 2563 ยังต่ำกวา โดยในป 
2563 มีรายการรับจางผลิตละครและรายการขนาดใหญ จำนวน 2 รายการ ที่สรางรายไดรวมกันถึง 95.59 ลานบาท ประกอบกับ
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู สงผลใหสถานีตางๆ ชะลอการจางผลิต และไมมีงานลงทุนจางผลิตรายการ
ขนาดใหญเพื่อลดตนทุนลงใหสอดคลองกับตลาดของรายไดคาโฆษณาทางโทรทัศนที ่มีมูลคาการขายที่ลดลง อยางไรก็ตามใน
สถานการณวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ยังดำเนินอยู ทางบริษัทไดมุ งเนนสรางและรักษาคุณภาพของงานรับจางผลิตใหเกิดความเชื่อ
มั่น สรางโอกาสการจางงานภายในอนาคต และไดขยายชองทางไปยัง OTT ในตางประเทศมากยิ่งขึ ้นในป 2564
                        - รายไดรับจางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ (Communication) ตางๆ และรับจาง Plan Media VDO Online ให
กับลูกคามีจำนวนรวมทั้งสิ ้น 9 ราย มีรายไดรวม 15.50 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.88 ของรายไดจากการใหบริการ เพิ่ม
ขึ ้นจากป 2563 เทากับ 12.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 421.89 แมจะไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทำใหไมสามารถจัดงานในลักษณะการรวมตัวกันของคนจำนวนมากได แตรูปแบบการจางงานก็ไดปรับเปลี่ยนไปเปนใน
ชองทางออนไลนเปนสวนใหญเพื่อเปนการประชาสัมพันธสินคา รณรงคมาตรการตางๆ ประกอบกับในป 2564 บริษัทไดมุ งที ่จะ
สรางรายไดเพิ ่มจากงานในสวนนี้จึงไดมีงานเขามาทั้งจากสวนราชการและเอกชน อีกทั้งมีการตอยอดจากงานที่รับจางผลิตอีก
ดวย
                       - รายไดจากการใหบริการสตูดิโอ (ชวงที่วางจากการใชถายทำรายการของบริษัท) แกบุคคล/บริษัทภายนอก 
จำนวน 5 สตูดิโอ 16 โรงเก็บฉาก มีรายไดในป 2564 รวม 9.13 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.00 ของรายไดจากการใหบริการ 
เพิ่มขึ ้นจากป 2563 เทากับ 1.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.75 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิท-19 สงผลให
รายการตางๆ สามารถสรางรายไดไดต่ำลง จึงหันมาทำการลดตนทุนแทนโดยการลดจำนวนวันถายทำลง ตอรองราคาเปนแบบ
เหมา และลดขนาดของสตูดิโอที่ใชถายทำ
                      - รายไดจากการบริหารลิขสิทธิ ์รายการ ในป 2564 บริษัทไดมีการขายลิขสิทธิ ์รายการตางๆ ที่บริษัทรับจางผลิต 
ทั้งจากรายการที่เปนลิขสิทธิ ์ของบริษัท และจากรายการที่เปนลิขสิทธิ ์ของผูรับจางผลิตในฐานะตัวแทนหรือตกลงแบงรายได
ระหวางกัน โดยสามารถสรางรายไดในป 2564 ไดรวม 20.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.74 ของรายไดคาบริการรวม

3) รายไดจากการบริหารศิลปน
                    บริษัทมีรายไดจากการบริหารศิลปนรวม ในป 2562 เทากับ 5.69 ลานบาท ป 2563 เทากับ 3.85 ลานบาท และป 
2564 เทากับ 5.77 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ รอยละ 1.35 รอยละ 1.29 และรอยละ 1.90 ของรายไดรวม ตามลำดับ 
                    ในป 2562 บริษัทยังคงพัฒนาตอยอดศิลปนจากละคร Together with me ออกอากาศทาง Line TV ที่ไดรับ
ความนิยมอยางตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ ทำใหศิลปนที่เปนนักแสดงนำทั้ง 2 ทาน สามารถสรางรายไดจากงานโชวตัว 
งานโฆษณาโปรโมทสินคาตางๆ อยางตอเนื่อง และในป 2562 ยังเปนไดรับความไววางใจใหตัวแทนโฆษณาของสินคาชนิดหนึ่ง
เปนปที ่ 2 ติดตอกัน
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ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

                          สำหรับในป 2563 ดวยกระแสความนิยมของนักแสดงซีรี ่ย ยังคงมีอยางตอเนื่องมา ถึงแมในป 2563 นี้จะ
ตองเผชิญกับสถานะการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แตศิลปนยังคงสรางรายไดผานชองทางสื่อออนไลนไดอยู 
จึงสงผลใหรายไดลดลงจากป 2562 เทากับ 1.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.34 
                         สำหรับในป 2564 ศิลปนยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ทำใหในปนี ้มีงาน Precentor เปน 
Band Ambassador และ งานรีวิวสินคาเขามาอยางตอเนื่องทำใหมีรายไดรวม 5.77 ลานบาท เพิ่มขึ ้นจากป 2563 เทากับ 
1.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.87

รายไดอื ่น
                        ในป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายไดอื ่นเทากับ 27.13 ลานบาท 4.29 ลานบาท และ 3.47 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.44 รอยละ 1.46 และรอยละ 1.16 ของรายไดรวม ตามลำดับ
                        ในป 2562 บริษัทไดจำหนายเงินลงทุนในบริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด ซึ ่งเปนบริษัทรวมมูลคาเงินลงทุน
ทั้งสิ ้น 27.92 ลานบาท ใหแก AnyMind Group Limited โดยไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินและหุมบุริมสิทธิ ์ของ AnyMind 
Group Limited มูลคารวม 53.33 ลานบาท ทำใหเกิดกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 25.41 ลานบาท 
                        ในป 2563 รายไดอื ่นสวนใหญเกิดจากกำไรจากการวัดมูลคาและการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
2.92 ลานบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.36 ลานบาท ดอกเบี้ยรับจำนวน 0.18 ลานบาท กำไรจากการจำหนาย
ทรัพยสินจำนวน 0.23 ลานบาท และจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับคืน 0.13 ลานบาท เปนตน
                        ในป 2564 รายไดอื ่นสวนใหญเกิดจากเงินชวยเหลือตามมาตรการเยียวยาผลกระทบของโควิด-19 ทั้งของ
สำนักงานประกันสังคมและจากกระทรวงแรงงานรวมจำนวน 1.23 ลานบาท ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.72 ลาน
บาท เงินรับคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.36 ลานบาท กำไรจากการวัดมูลคาและการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 0.34 ลาน
บาท เปนตน

ตนทุนและกำไรขั้นตน
                       ตนทุนประกอบดวย ตนทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายไดคาโฆษณา รายไดการใหบริการ รายไดการบริหารศิลปน 
และรายไดจากการขายสินคา ซึ ่งตนทุนขายและบริการหลัก ไดแก คาพิธีกร/นักแสดง คาจางแรงงาน คา Props/Art/Costume 
คาสถานที่ถายทำ/ที่พัก คาอาหาร คาอุปกรณถายทำ คาพาหนะเดินทาง คาเงินรางวัล/ของรางวัล คาจางผลิต คาตัดตอ
/ลงเสียง คาลิขสิทธิ ์ คาเชาเวลาสถานี เปนตน ซึ ่งทั ้งหมดนี้จะถูกจัดทำอยูในงบประมาณถายทำในแตละรายการ ซึ ่งผานการ
อนุมัติตามขั้นตอนทุกครั ้งกอนดำเนินการผลิต

กำไร (ขาดทุน) ขั ้นตน
ตามประเภทธุรกิจ

การโฆษณา 39.23 23.30%

69.88  31.67%

1.29  22.67%

(0.02) (28.57%)

110.37 27.96%

39.27 29.23%

40.43  26.01%

0.91  23.64%

0.23 67.65%)

80.84 27.50%

62.67 38.25%

40.65  31.15%

1.47  25.48%

(0.05) (0.29%)

104.74 34.88%

การใหบริการ

การบริหารศิลปน

การขายสินคา

รวม

ป 2563 ป 2564ป 2562

กำไร 
(ขาดทุน) 

ขั ้นตน
(ลานบาท)

อัตรา
กำไร

ขั้นตน
(รอยละ)

อัตรา
กำไร

ขั้นตน
(รอยละ)

อัตรา
กำไร

ขั้นตน
(รอยละ)

กำไร 
(ขาดทุน) 

ขั ้นตน
(ลานบาท)

กำไร 
(ขาดทุน) 

ขั ้นตน
(ลานบาท

58



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

                  ในป 2562 มีตนทุนขายและบริการรวมเทากับ 284.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.04 ของรายไดจากการขายและ
บริการ ประกอบดวย ตนทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายไดคาโฆษณาเทากับ 129.16 ลานบาท จากธุรกิจที่มีรายไดจากการใหบริการ
เทากับ 150.76 ลานบาท จากธุรกิจที่มีรายไดจากการบริหารศิลปนเทากับ 4.40 ลานบาท และจากธุรกิจที่มีรายไดจากการขาย
สินคาเทากับ 0.09 ลานบาท ในป 2562 ราคาขายโฆษณาไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ในทางกลับกันตนทุนที่ใชในการ
ผลิตรายการที่ขายโฆษณายังคงประกอบดวยตนทุนที่สำคัญจึงสามารถประหยัดลงไดนอยกวาอัตราการลดลงของคาโฆษณา 
แตสำหรับการรับจางผลิตรายการและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ รวมทั้งการใหบริการสตูดิโอโดยรวมในป 2562 สามารถทำอัตรา
กำไรไดสูงขึ ้น เปนผลมาจากการควบคุมงบประมาณคาใชจายในการผลิตใหเปนไปตามนโยบายอัตรากำไรขั้นตนที่บริษัท
กำหนดไว 
                  ในป 2563 มีตนทุนขายและบริการรวมเทากับ 213.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.50 ของรายไดจากการขายและ
บริการ ประกอบดวย ตนทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายไดคาโฆษณาเทากับ 95.09 ลานบาท จากธุรกิจที่มีรายไดจากการใหบริการ
เทากับ 115.02 ลานบาท จากธุรกิจที่มีรายไดจากการบริหารศิลปนเทากับ 2.94 ลานบาท และจากธุรกิจที่มีรายไดจากการขาย
สินคาเทากับ 0.11 ลานบาท 
                  ในสวนของธุรกิจโฆษณาในป 2563 ทางบริษัทไดหยุดผลิตรายการที่ทำกำไรขั้นตนไดนอยกวาที่ประมาณการไวในป 
2562 ประกอบกับการปรับลดวันออกอากาศของรายการ Master key ลงและนำรายการ Who’s No.1 มาออกอากาศแทน สงผล
โดยตรงตอรายไดที ่เพิ ่มขึ ้น การปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินรายการของรายการ Take me out ในแตละวันทำใหสามารถประหยัด
ตนทุนไดมากขึ้น และตนทุนผลิตที่ลดลดจากการออกอากาศซ้ำ สงผลใหกำไรขั้นตนมีจำนวน 39.27 ลานบาทเทียบเทากับป 2562 
ที่มีกำไรขั้นตนจำนวน 39.22 ลานบาท แตอัตรากำไรขั้นตนในป 2563 เทากับรอยละ 29.23 เพิ่มสูงขึ ้นกวาป 2562 ที่มีอัตรากำไร
ขั้นตนที่รอยละ 23.30
                 ในสวนของธุรกิจการใหบริการในป 2563 บริษัทมีตนทุนจากธุรกิจการใหบริการเทากับ 115.02 ลานบาท ลดลง 35.74 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.71 เมื ่อเทียบกับปกอน และมีกำไรขั้นตนจากธุรกิจการใหบริการในป 2563 เทากับ 40.43 ลานบาท 
ลดลง 29.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.14 เมื ่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากการสูญเสียรายไดและความสามารถในการทำกำไร
จากรายการรับจางผลิตรายการหนึ่งซึ ่งเปนรายการที่ทำรายไดสูงและเปนรายการหลักในการรับจางผลิตในตั้งแตป 2561 เปนตน
มา แมในป 2563 นี้จะมีการรับจางผลิตละครเขามาทดแทนแลวก็ตาม
                 ในป 2564 มีตนทุนขายและบริการรวมเทากับ 195.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.12 ของรายไดจากการขายและ
บริการรวม ประกอบดวย ตนทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายไดคาโฆษณาเทากับ 101.19 ลานบาท จากธุรกิจที่มีรายไดจากการให
บริการเทากับ 89.83 ลานบาท จากธุรกิจที่มีรายไดจากการบริหารศิลปนเทากับ 4.30 ลานบาท และจากธุรกิจที่มีรายไดจากการ
ขายสินคาเทากับ 0.22 ลานบาท
                 ในสวนของธุรกิจโฆษณาในป 2564 มีตนทุนโฆษณาเทากับ 101.19 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 6.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
6.41 จากปกอน และมีกำไรขั้นตนจากธุรกิจโฆษณาในป 2564 เทากับ 62.67 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 23.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
59.59 เมื ่อเทียบกับปกอน แมบริษัทจะปรับรูปแบบการถายทำเพื่อลดตนทุนลงไดแลว แตยังมีตนทุนคาเวลาสถานีที ่เพิ ่มขึ ้นจาก
การซื้อเวลาเพื่อออกอากาศซีรี ่ย 2 เรื ่องในชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม และจากการที่ทางบริษัทขาย Try-In สินคาในรายการ
เพิ่มขึ ้นจึงทำใหทางสถานีตัดเวลาขายโฆษณาลง (ระบบ Time Shearing) จึงสงผลใหบริษัทตองซื้อเวลาเพิ่มคืนกลับจากสถานี
เพื ่อออกอากาศโฆษณาที่ไดขายไปแลว แตสามารถเพิ่มยอดขายไดในอัตราที่สูงกวาอัตราของตนทุนที่เพิ ่มขึ ้น จึงสงผลใหมีอัตรา
กำไรขั้นตนที่สูงขึ ้น
                 ในสวนของธุรกิจใหบริการในป 2564 มีตนทุนบริการเทากับ 89.83 ลานบาท ลดลง 25.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
21.90 จากปกอน และมีกำไรขั้นตนจากธุรกิจบริการในป 2564 เทากับ 40.65 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 0.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
0.54 เมื ่อเทียบกับปกอน แมวางานรับจางผลิตรายการ/ละคร งานรับจางจัดงานประชาสัมพันธสินคา จะมีรายไดที ่ลดลงสูงกวา
ตนทุนที่ประหยัดได แตมีสวนงานบริหารลิขสิทธิ ์รายการมาชวยดึงใหสามารถทำอัตรากำไรขั้นตนไดสูงขึ ้นเมื ่อเทียบกับปกอน 
                 ทั ้งนี ้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นตน ในป 2562 ป 2563 และในป 2564 เทากับรอยละ 27.96 รอยละ 27.50 และรอยละ 
34.88 ของรายไดรวมจากการขายและบริการ ตามลำดับ ซึ ่งจะเห็นไดวาบริษัทยังคงควบคุมตนทุนในการผลิตและรักษาระดับความ
สามารถในการทำอัตรากำไรขั้นตนไดเทียบเทาเดิมในแตละป แมในป 2563 - 2564 จะมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 เขามาก็ตาม โดยเฉพาะในป 2564 สามารถทำอัตรากำไรขั้นตนไดสูงขึ ้นเปนผลมาจากกลุมงานบริหารลิขสิทธิ ์รายการ
สามารถสรางรายไดไดสูงซึ ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีตนทุนต่ำกวากลุมอื ่นๆ
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             บริษัทมีตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร ในป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 110.47 ลานบาท 
เทากับ 79.51 ลานบาท และเทากับ 94.37 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปน รอยละ 27.98 รอยละ 27.04 และรอยละ 31.42 ของ
รายไดรวมจากการขายและบริการ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนของตนทุนการจัดจำหนายและคาใชจายในการ
บริหาร ดังนี้

            ตนทุนการจัดจำหนาย
                      ตนทุนการจัดจำหนาย ประกอบดวย คาใชจายสงเสริมการขาย คารับรองลูกคา คาที่ปรึกษาทางการตลาด 
และคานายหนาเพื่อเสริมการขาย โดยในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีตนทุนการจัดจำหนาย เทากับ 4.85 ลานบาท 
เทากับ 3.97 ลานบาท และเทากับ 7.73 ลานบาท ตามลำดับ 
                     ในป 2563 มีตนทุนจัดจำหนายเทากับ 3.97 ลานบาท ลดลง 0.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.14 เมื ่อเทียบ
กับปกอน เปนผลมาจากการยกเลิกการลงทุนและจดทะเบียนเลิกดำเนินงานของบริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจเกี ่ยวกับการ
ขายเครื ่องสำอาง 
                    ในป 2564 มีตนทุนจัดจำหนายเทากับ 7.73 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 3.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.71 เมื ่อเทียบกับ
ปกอน สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของคาสงเสริมการขาย 3.50 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มยอดขายโฆษณาใหสูงขึ ้น

            คาใชจายในการบริหาร
                    คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย คาใชจายเกี ่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาเสื ่อมราคา คาที่ปรึกษา 
คาสาธารณูปโภค และ คาใชจายอื่นๆ โดยในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร 
เทากับ 105.62 ลานบาท เทากับ 75.54 ลานบาท และเทากับ 86.64 ลานบาท ตามลำดับ
                     ในป 2563 มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 75.54 ลานบาท ลดลง 30.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.48 เมื ่อเทียบ
กับปกอน เปนผลมาจากการลดลงของคาใชจายพิเศษในป 2562 การลดปริมาณพนักงานลงในป 2563 และมาตรการตางๆ ที่ทาง
ภาครัฐออกมาชวยเหลือทั้งการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และการพักการสงเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยรวม
จึงสงผลใหรายจายเกี่ยวกับพนักงานลดลงเปนจำนวนเทากับ 20.32 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 และจากผลของสถานะการณ
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบโดยตรงตอรายไดและธุรกิจของกลุมบริษัท ทำใหบริษัทตองลดคาใชจายที่ไม
จำเปนลงและควบคุมงบประมาณอยางเขมงวด จึงทำใหคาใชจายในการดำเนินงานของบริษัทสวนอื่นๆ ในป 2563 ลดลง
                    ในป 2564 มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 86.64 ลานบาท ลดลง 11.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.69 เมื ่อเทียบ
กับปกอน เปนผลมาจากการรับรู งานคาใชจายขอมูลตางๆ จากคารีเสิรช 2.69 ลานบาท และจากรายการทดลอง 3 รายการ
เปนจำนวนเงินรวม 1.89 ลานบาท การเพิ่มขึ ้นของคาใชจายเกี ่ยวกับทรัพยากรบุคคล 1.14 ลานบาท และถึงแมคาใชจายบริหาร
ในสวนอื่นๆ จะรักษาระดับใหอยูในงบประมาณ แตเปนการลดคาใชจายในสวนงานผลิตและสนับสนุนการผลิตซึ่งเปนคาใชจาย
ที่จะถูกปนสวนเขาเปนตนทุนงานที่ทำ และเพิ่มในสวนของสวนงานอื่นๆ จึงสงผลใหคาใชจายที่ถูกนำไปคิดปนสวนเขาเปนตนทุน
งานที่ทำลดนอยลง 5.60 ลานบาท

คาใชจาย

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คาใชจาย
(% ตอรายไดรวมจากการขายและบริการ)

ตนทุนการจัดจำหนาย       4.85 1.23%

        105.62 26.75%

110.47 27.98%

6.80 1.72%

      0.23 0.06%

      3.97 1.35%

75.54 25.69%

79.51 27.04%

- -

      1.25 0.43%

7.73 2.57%

86.64 28.85%

94.37 31.42%

- -

1.32 0.44%

คาใชจายในการบริหาร

 รวม

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม

ตนทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64
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             ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
                           ในป 2562 บริษัทไดพิจารณารับรู ผลขาดทุนจากการตั้งคาเผื ่อการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจากบริษัท
ยอยจำนวน 6.80 ลานบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและไมเปนไปตาม Projection ที่ไดตกลงกันไวตามสัญญารวมลงทุน และ
ยังมีความไมแนนอนของรายไดในอนาคต ซึ่งในป 2563 บริษัทยอยดังกลาวไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการลงทุนและการบริหารงาน
แตยังคงมีผลขาดทุนตอเนื่องอยู และในป 2564 บริษัทยอยดังกลาวไดเริ ่มกลับมามีผลประกอบการเปนกำไร

             ตนทุนทางการเงิน
                          ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย และดอกเบี้ยจายตามสิทธิการใชทรัพยสินจากสัญญาเชา โดย
ในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน เทากับ 0.23 ลานบาท เทากับ 1.25 ลานบาท และเทากับ 1.32 ลาน
บาท ตามลำดับ โดยในป 2563 เพิ่มขึ ้นเทากับ 1.02 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนเกิดจากการรับรู ดอกเบี้ยจายตามสิทธิการใช
ทรัพยสินจากสัญญาเชาที่มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใชในป 2563 ทั้งจำนวน และในป 2564 ก็ยังเปนการรับรู ดอกเบี้ยจายตาม
สิทธิการใชทรัพยสินจากสัญญาเชาเพียงอยางเดียว 

            กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธ ิ
                          บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิในป 2562 ป 2563  และป 2564 เทากับ 4.00 ลานบาท (1.89) ลานบาท 
และ 22.59 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิเทากับรอยละ 1.01 รอยละ (0.64) และรอยละ 7.52 ตามลำดับ 
                          ในป 2562 บริษัทไดมีการรับรู คาใชจายจากผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมเพิ่มจำนวน 6.80 ลาน
บาท และรับรู คาใชจายที่ไมไดเกิดขึ ้นตามปกติภายในป 2562 อีกจำนวนรวม 13.41 ลานบาทผานคาใชจายในการบริหาร แต
ภายในปบริษัทไดรับรู กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 25.40 ลานบาท จึงสงผลใหกำไรสุทธิของบริษัทในป 2562 
ลดลงเหลือ 4.00 ลานบาท
                         สำหรับผลขาดทุนในป 2563 นั้นมีสาเหตุมาจากกำไรขั้นตนที่ลดลงจำนวน 29.53 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับป 2562 เปนผลมาจากการลดลงของรายไดจากการขายและบริการจำนวน 100.78 ลานบาท เปนการลดลงของรายไดคาโฆษณา
จำนวน 34.03 ลานบาท และการลดลงของรายไดคาบริการ 65.19 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากตลาดโฆษณาที่หดตัวลง 
การจางงานผลิตและการถายทำรายการลดลงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แมบริษัทจะสามารถรักษาระดับ
ของอัตราการทำกำไรขั้นตนไวได และสามารถควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารใหอยูในอัตราที่ไมเปลี่ยนแปลงจากป 2562 
เมื่อเทียบกับยอดขายของป แตกำไรขั้นตนก็ยังคงไมเพียงพอที่จะมาชดเชยคาใชจายประจำที่เกิดขึ ้น
                       ในป 2564 สามารถกลับมาทำกำไรสุทธิได 22.59 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 25.80 ลานบาท  โดยเปนผลมาจากการที่
สามารถทำกำไรขั้นตนในปไดเพิ ่มขึ ้น 23.90 ลานบาท แตก็มีคาใชจายในการบริหารที่เพิ ่มขึ ้น 11.10 ลานบาท ซึ่งถูกชดเชยดวย
การกลับรายการดอยคาที่ดินและอาคาร 7.72 ลานบาท การกลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 2.54 ลานบาท 
และคาใชจายภาษีเงินไดที ่ลดลง 5.35 ลานบาท 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
                       ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 0.65 รอยละ (0.31) และ
รอยละ 3.58 ตามลำดับ 
                      สำหรับในป 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (1.89) ลานบาท จึงสงผลใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุนติดลบในอัตรา
รอยละ (0.31) ซึ ่งเกิดจากการลดลงของกำไรสุทธิจำนวน 5.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ (147.25) เมื ่อเทียบกับปกอน และ
จากการลดลงของสวนของผูถือหุนจำนวน 3.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.56 เมื ่อเทียบกับปกอน
                      สำหรับในป 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 22.59 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม 631.69 ลานบาท สงผลใหมี
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนอยูที ่รอยละ 3.58 
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                ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย 
                            สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 756.45 ลานบาท 
712.24 ลานบาท และ 744.01 ลานบาท ตามลำดับ โดยรายการสินทรัพยที ่สำคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยรวมของ
บริษัท มีดังนี ้
                             - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบ
เทาเงินสดเทากับ 47.46 ลานบาท 52.17 ลานบาท และ 34.26 ลานบาทตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.25 รอยละ 7.32 และ
รอยละ 4.60 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ โดยประกอบดวยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม

                             - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 
และป 2564  เทากับ 102.21 ลานบาท 62.32 ลานบาท และ 46.65 ลานบาทตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 13.51 รอยละ 8.75 
และรอยละ 6.27 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ดังนี ้ 

                               ลูกหนี้การคา
                                               บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 72.35 
ลานบาท 57.77 ลานบาท และ 38.90 ลานบาทตามลำดับ  

                           ในป 2562 อายุลูกหนี้ของบริษัทกวารอยละ 68.08 เปนลูกหนี้ที ่ยังไมครบกำหนดชำระ และกวารอยละ 22.88 
เปนลูกหนี้ที ่เกินกำหนดนอยกวา 3 เดือน ซึ ่งสวนใหญเปนลูกหนี้ที ่เปนผูวาจางผลิตรายการที่อยู ระหวางการตรวจรับงาน 
และลูกหนี้รอยละ 6.62 เปนลูกหนี้ที ่คางชำระเกินกวา 12 เดือน โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้
การคาที่มียอดคางชำระหนี้เกินกวา 12 เดือน โดยตั้งสำรองตามยอดหนี้ที ่มี และจะตัดจำหนายหนี้สูญเมื่อบริษัทไดติดตามทวงถาม
ลูกหนี้จนถึงที่สุดแลว ซึ ่งการตั้งคาเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญที่ผานมาเปนไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
                         ในป 2563 ยอดลูกหนี้การคาลดลง 14.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.15 เมื ่อเทียบกับป 2562 สาเหตุมาจาก
การลดลงของมูลคารายไดคาโฆษณา และจากการที่ในป 2562 มีลูกหนี้คางชำระที่ยังไมครบกำหนดชำระจากงานรับจางผลิตราย
หนึ่งที ่เรียกเก็บตามสัญญามูลคากวา 13.33 ลานบาท และจากคาใชสิทธิรายการของสถานีมูลคากวา 20.81 ลานบาท
ประกอบกับการตัดหนี้สูญจากลูกหนี้การคารายหนึ่งเมื ่อคดีถึงที ่สุดแลว และจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
TFRS9 โดยใชวิธีการทางสถิติการรับชำระหนี้ยอดหลังเพื่อรับรู คาเผื ่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้คงคาง 

ลูกหนี้การคา

ยังไมครบกำหนดชำระ

17.73

0.03

5.13 1.64

52.75

1.84

-

26.48

27.40

4.65

23.13

-

-

11.82

4.69

  39.64  60.17  77.48

  (0.74)  (2.40)  (5.13)

38.9057.7772.35

เกินกำหนดชำระ

นอยกวา 3 เดือน 

เกินกวา 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน

เกินกวา 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน

เกินกวา 12 เดือน

หัก คาเผื ่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
          จะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การคา-สุทธิ

รวมลูกหนี้การคา

งบการเงินรวม
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หนวย : ลานบาท

62



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

                           ในป 2564 ยอดลูกหนี้การคาลดลง 15.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.14 เมื ่อเทียบกับป 2563 สาเหตุมาจาก
การลดลงของรายไดจากงานรับจางผลิตโดยในชวงปลายปไมมีการสงมอบงานและเรียกเก็บเงินตามสัญญาคงคาง ประกอบกับ
ในป 2563 มียอดลูกหนี้จายการบริหารลิขสิทธิ ์รวมอยูจำนวน 13.63 ลานบาท ซึ่งในสิ้นป 2564 ไมมี
                          บริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาการเก็บหนี้ถั ่วเฉลี่ยของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 90.35 วัน
เทากับ 88.81 วัน และเทากับ 60.63 วันตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการลดลงมาจากการลดลงของลูกหนี้การคาคงเหลือถัว
เฉลี่ยในแตละปโดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2564 ที่ยอดขายรวมเพิ่มขึ ้นจากปกอนเล็กนอยแตลูกหนี้การคาคงเหลือถัวเฉลี่ยกลับลด
ลงเปนอยางมาก สงผลใหอัตราการหมุนของลูกหนี้การคาสูงขึ ้นจากป 2562 ถึงป 2564 ที่มีอัตราการหมุนของลูกหนี้การคาเทากับ 
4.04 เทา เทากับ 4.11 เทา และ 6.02 เทาตามลำดับ 
                         ในแตละปทางบริษัทยังคงสามารถควบคุมระยะเวลาการใหสินเชื ่อใหยังอยูในเกณฑนโยบายที่ไมเกิน 90 วันอยู
ถึงแมสภาวะตลาดโฆษณาจะปรับตัวลดลง สถานีโทรทัศนตางๆ วาจางผลิตรายการใหมนอยลง รวมถึงสถานะการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงอยูก็ตาม โดยการเรียกเก็บเงินลวงหนาสำหรับลูกใหม และตรวจสอบฐานะทางการเงินของลูกคา
ใหมกอนพิจารณาใหระยะเวลาสินเชื ่อ พรอมทั้งมีระบบงานและมาตรการที่สามารถติดตามสถานะลูกหนี้อยางรวดเร็ว

                    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
                       รายการลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ไดแก ลูกหนี้อื ่นกิจการที่เกี ่ยวของกัน คาใชจายจายลวงหนา และรายไดคางรับ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื ่น เทากับ 29.12 ลานบาท 4.55 ลานบาทและ 
7.56 ลานบาท ตามลำดับ ซึ ่งในแตละปลูกหนี้อื ่นเกิดจากรายไดคางรับจากงานรับจางผลิตรายการซึ่งไดทำการสงมอบเทปเรียบรอย
แลว แตอยูระหวางการตรวจรับและขั้นตอนในการเปดเอกสารประกอบการสงมอบงาน จึงยังไมสามารถเปดใบแจงหนี้เรียกเก็บ
เงินได สงผลใหมีรายไดคางรับจากงานที่ไดรับรู รายไดแลวแตยังไมสามารถเปดใบแจงหนี้ได โดยในป 2563 บริษัทมีรายไดคาง
รับจากการผลิตรายการโทรทัศนจำนวน 3.18 ลานบาท และในป 2564 บริษัทมีรายไดคางรับจากการผลิตรายการโทรทัศนจำนวน 
5.60 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 2.42 ลานบาทจากป 2563 ซึ ่งเปนผลมาจากในชวงปลายป 2564 บริษัทอยูในระหวางการสงมอบซีรี ่ยที ่
บริษัทรับจางผลิตเรื ่องหนึ่ง ซึ ่งจะเปดใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินเปนงวดตามที่ระบุในสัญญาจาง

                  - สินคาคงเหลือ
                    บริษัทมีรายการสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 60.29 ลานบาท 
39.02 ลานบาท และ 52.45 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 7.97 รอยละ 5.48 และรอยละ 7.06 ของสินทรัพยรวม โดยรายการ
สินคาคงเหลือในแตละปมาจากผลิตภัณฑรายการโทรทัศนระหวางผลิตรอยละ 96.02 รอยละ 96.08 และรอยละ 97.25 ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑรายการโทรทัศนระหวางผลิตเกิดจากคาใชจายในการถายทำลวงหนาเพื่อรอออกอากาศหรือสงมอบ และคาดำเนินการ
ตางๆ สำหรับเตรียมความพรอมกอนถายทำ

สินคาคงเหลือ

ผลิตภัณฑรายการโทรทัศนระหวางผลิต

0.48

1.87

57.89

0.05

-

0.89

37.77

0.57

-

51.01

0.05 0.05

1.53

0.23

0.13

52.9539.2860.29

(0.50)(0.26)-

52.4539.0260.29

หนังสือ/แผนซีดี

เครื ่องสำอาง

เสื้อ

สินคาคงเหลืออื่นๆ

หัก คาเผื ่อการลดลงของมูลคา

รวม-สุทธิ

รวม

งบการเงินรวม
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                          -  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
                             บริษัทมีรายการสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และ
ป 2564 เทากับ 55.71 ลานบาท 75.22 ลานบาท และ 119.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.36 รอยละ 10.56 และรอยละ 16.11 
ของสินทรัพยรวม ประกอบดวย เงินฝากประจำ เงินลงทุนในกองทุนรวม โดยการเกือบทั้งหมดจะมาจากเงินลงทุนในกองทุนรวม 
ซึ ่งมีวัตุประสงคเพื ่อสรางมูลคาเพิ่มจากเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกิจการ โดยการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกวา
ดอกเบี้ยเงินฝาก

                      ในป 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนตางประเทศที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (เงินลงทุนในตางประเทศ) 
จำนวน 26.66 ลานบาท และเงินลงทุนในฉลากออมทรัพย (อายุ 3 ป ซึ ่งจะครบกำหนดไถถอนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565) จำนวน 
5.00 ลานบาท
                     ในป 2563 บริษัทมีการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นีออน เวิรคส จำกัด (ซึ ่งเรียกชำระคาหุนแลวรอยละ 25) 
เปนจำนวนเงิน 0.18 ลานบาท สงผลใหเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ ้นเปน 26.84 ลานบาท

                          โดยในระหวางป บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกองทุนรวมที่รับรู ผานกำไรขาดทุนเทากับ (0.21) 
ลานบาท เทากับ 2.92 ลานบาท และเทากับ 0.34 ลานบาท ตามลำดับ

                          - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
                           รายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย คามัดจำชั่วคราว ภาษีซื ้อรอใบกำกับภาษี และสินทรัพยหมุนเวียน
อื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีรายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 0.93 ลานบาท 2.95 
ลานบาท และ 4.22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.12 รอยละ 0.41 และรอยละ 0.57 ของสินทรัพยรวม 

                          - สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 
                          บริษัทมีรายการสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน และเงินลงทุนในสลากออมทรัพยที ่มีอายุ 3 ป โดยจะครบกำหนดไถถอนภายในป 2565 จึงจัดประเภทไปแสดง
เปนสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป ในงบการเงินป 2564 ดวยยอดเทากับ 5.16 ลานบาท

สินทรัพยทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในกองทุนรวม (ราคาทุน)

55.20

55.71

55.00

0.20

0.51

75.22

72.01

74.71

0.51

120.49

2.70 (0.64)

119.87

119.84

0.03

กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในกองทุนรวม-สุทธิ

เงินฝากประจำ

รวม

งบการเงินรวม

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุน

-

26.66

5.00

31.66

-

 3.53%

0.66%

4.19%

-

26.84

5.09

31.93

-

3.77%

0.71%

4.48%

(5.16)

26.84

5.16

26.84

(0.69%)

3.61%

0.69%

3.61%

เงินลงทุนในสลากออมทรัพย

หัก สวนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ป

 รวม

งบการเงินรวม
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                          -  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ เทากับ 
401.25 ลานบาท 387.23 ลานบาท และเทากับ 389.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53.04 รอยละ 54.37 และรอยละ 52.34 
ของสินทรัพยรวม ทั้งนี ้ การลดลงของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ในป 2562 - 2564 เปนการลดลงของมูลคาตามอายุ
การใชงานของทรัพยสิน และการตัดจำหนาย ตามการใชงานในเกณฑปกติ 
                       ในป 2564 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในเครื ่องมือและอุปกรณการผลิตรายการโทรทัศนเปนจำนวนเงิน 4.24 ลานบาท 
และกลับรายการคาเผื ่อดอยคาของที่ดินและอาคารออกทั้งจำนวนเปนจำนวนเงิน 7.72 ลานบาทจากผลของการประเมินมูลคาของ
ที่ดินและอาคารโดยผูประเมินอิสระตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และวิธีคิดตนทุน เมื ่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

                         -  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
                     ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เทากับ 7.35 ลานบาท 5.83 ลานบาท และ 11.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.97 รอยละ 0.82 และรอยละ 1.55 ของสินทรัพย
รวม ตามลำดับ ซึ ่งรายการดังกลาวเกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื ่องภาษีเงินได ที ่กำหนดใหกิจการตอง
รับรู คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับงวด ซึ ่งประกอบไปดวย ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับป 2562 ถึง ป 2564 แสดงดังตาราง

แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 143.93 ลานบาท 103.13 ลาน
บาท และ 112.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.03 รอยละ 14.48 และรอยละ 15.10 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ ทั้งนี ้ รายการ
หนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี ้ 

                         -  เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
                   บริษัทมีรายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564  
เทากับ 71.54 ลานบาท 48.37 ลานบาท และ 49.97 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 9.46 รอยละ 6.79 และ
รอยละ 6.72 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื ่น ดังนี ้ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

คาเผื ่อสินคาลาสมัย

1.20

0.03

-

1.54

คาเผื ่อการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ

คาเผื ่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

 คาเผื ่อการลดลงของมูลคาที่ดินและอาคาร

4.40 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

0.22 หนี้สินภายใตสัญญาเชา

(0.04) กำไรจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินอื่น

-

0.66

0.05

-

1.55

3.51

0.60

(0.54)

-

0.15

0.06

0.05

-

3.44

0.97

0.13

6.70 ขาดทุนทางภาษีที ่ยังไมไดใช

7.35 5.83 11.50 รวม
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                    เจาหนี้การคา
                             บริษัทมีเจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 51.13 ลานบาท 
27.80 ลานบาท และ 34.61 ลานบาท ตามลำดับ โดยการลดลงของเจาหนี้การคาในป 2563 เกิดจากการลดลงของเจาหนี้การคา
คานักแสดงจากการถายทำละครที่บริษัทรับจางผลิตเรื ่องนึงที่รับรู ในชวงปลายป 2562 และยอดที่ลดลงในป 2563 เกิดจากปริมาณ
งานที่ลดลงและการเลื่อนการถายทำในชวงเดือนธันวาคม 2563 จากผลกระทบการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 
สำหรับในป 2564 ที่มียอดเพิ่มขึ ้นนั้นเปนผลจากปริมาณงานถายทำรายการในชวงปลายปที ่เพิ ่มขึ ้น

                   เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
                           เจาหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบดวย สวนลดคางจายใหกับตัวแทนโฆษณา คาใชจายคางจายอื่น 
และภาษีคางจาย โดยบริษัทมีเจาหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 20.41 ลาน
บาท 20.57 ลานบาท และ 15.37 ลานบาท ซึ่งการลดลงของเจาหนี้หมุนเวียนอื่นในป 2564 มีสาเหตุมาจากการลดลงของสวน
คืนยอดขายคางจาย

            - รายไดรับลวงหนา
                          ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีรายไดรับลวงหนาเทากับ 44.30 ลานบาท 
21.82 ลานบาท และ 30.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.86 รอยละ 3.06 และรอยละ 4.12 ของสินทรัพยรวมตามลำดับ 

                             รายไดรับลวงหนาในป 2562 เกือบทั้งหมดเกิดจากเงินรับลวงหนาจากงานรับจางผลิต ในป 2563 รายได
รับลวงหนาจากการใหบริการลดลง เนื ่องจากในป 2562 มียอดรับลวงหนาจากงานรับจางผลิตละครตามสัญญาที่รอการสงมอบ
อยูเรื ่องหนึ่งมูลคา 35.04 ลานบาท แตในป 2563 รายไดรับลวงหนาจากการใหบริการ 19.43 ลานบาทนั้นมาจากงานบริหาร
ลิขสิทธิ ์รายการจำนวน 8.98 ลานบาท และสำหรับในป 2564 รายไดรับลวงหนาที่ปรับเพิ่มขึ ้นมานั้นมาจากการบริหารลิขสิทธิ ์
รายการที่เพิ ่มขึ ้นเปน 13.50 ลานบาท และจากงานรับจางผลิตอื่นๆ ที่เพิ ่มขึ ้นเชนกัน

สวนของเจาของ
                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 มีสวนของเจาของ เทากับ 612.52 ลานบาท 
609.11 ลานบาท และ 631.69 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 80.97 รอยละ 85.52 และรอยละ 84.90 ของสินทรัพย
รวม ตามลำดับ โดยบริษัทมีกำไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 44.45 ลาน
บาท 43.33 ลานบาทและ 63.95 ลานบาทตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก
                           เมื ่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดจายเงินปนผลจำนวน 64 ลานบาท จากมติที ่ไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนเมื ่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยกำหนดจายในอัตรา 0.08 บาทตอหุน จำนวน 800,030,075 หุน จากกำไรสุทธิ
หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายประจำป 2561 เฉพาะของบริษัท
                           เมื ่อวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนเพิ่มทุนของ บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด ซึ ่งเปนบริษัทยอย 
โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 5.57 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 55,700 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และเรียก
ชำระคาหุนเต็มจำนวนแลว รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม 13.57 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 135,700 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท (จากทุนจดทะเบียนเดิม 8.00 ลานบาท)  สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทดังกลาวเปลี่ยนจาก
รอยละ 51.00 เปนรอยละ 71.11 ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2563 และรับรู สวนต่ำกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทยอยจำนวน 1.13 ลานบาทภายใตสวนของผูถือหุน 

รายไดรับลวงหนา

คาโฆษณา

-

-

     44.30

44.30

-

-

5.86%

5.86%

-

2.39

19.43

21.82

-

0.33%

2.73%

3.06%

0.08

0.38

30.23

30.69

0.01%

0.05%

4.06%

4.12%

การใหบริการ

การขายสินคา

 รวม
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                          ในป 2563 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรลดลง 1.12 ลานบาท มีสาเหตุมาจากผลขาดทุนประจำป
จำนวน 1.28 ลานบาทและผลกำไรจากรายการจัดประเภทใหมของสินทรัพยทางการเงินที่เคยรับรู ไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่น
จำนวน 0.16 ลานบาท และในป 2564 มีกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ ้น 20.62 ลานบาท มีสาเหตุมาจากผลกำไรประจำป
จำนวน 22.03 ลานบาท โดยไดจัดสรรเปนเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 1.41 ลานบาท
                              ทั ้งนี ้อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทในป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 0.23 เทา 0.17 
เทา และ 0.18 เทา ตามลำดับ โดยการปรับตัวลดลงตั้งแตป 2563 เปนผลมากจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื ่นที่เพิ ่มขึ ้นจากงาน
ผลิตละครในชวงสิ้นป 2562 และรายไดรับลวงหนาคาจางผลิตละครและรายการที่สูงกวามากเมื่อเทียบกับป 2563-2564
 
สภาพคลอง
                      บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และ ป 2564 เทากับ 279.66 ลานบาท 
238.91 ลานบาทและ 270.35 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.97 รอยละ 33.54 และรอยละ 36.34 ของสินทรัพยรวมตามลำดับ 
โดยในป 2563 มีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 3.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.23 เมื ่อเทียบกับป 2562 สาเหตุมาจากการลดลง
ของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือจากรายไดคาโฆษณาและมูลคาของงานรับจางผลิตที่ลดลง สำหรับในป 2564 ปรับตัวเพิ่ม
ขึ ้น 31.44 ลานบาท เปนผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นซึ ่งมาจากเงินลงทุนในกองทุนรวมที่เพิ ่มขึ ้น
โดยการนำเงินทุนในการดำเนินงานสวนเกินจากลูกหนี้การคาที่ลดลงและรายไดรับลวงหนาที่เพิ ่มขึ ้น ไปลงทุนเพื่อคาดหวังผล
ตอบแทนที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก 
                        บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 127.22 ลานบาท 
78.98 ลานบาทและ 91.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.82 รอยละ 11.09 และรอยละ 12.32 ของสินทรัพยรวมตามลำดับ
                      จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกลาว สงผลใหบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 2.02 เทา 3.02 เทา และ 2.95 เทาตามลำดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทากับ 1.18 เทา 1.45 เทา และ 0.88 เทาตามลำดับ ซึ ่งจะเห็นไดวาในป 2563 อัตราสวนสภาพคลองสูงขึ ้น 1.00 เทา และอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วสูงขึ ้น 0.27 เทา เมื ่อเทียบกับป 2562 สาเหตุมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 48.24 ลานบาทจาก
เจาหนี้การคาและรายไดรับลวงหนา ที ่ลดลงมากกวาการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนจำนวน 40.75 ลานบาท จากลูกหนี้การคา
และสินคาคงเหลือ
                    เมื ่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะพบวาใน ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมี Cash Cycle เทากับ 
89.13 วัน เทากับ 103.29 วัน และเทากับ 87.70 วันตามลำดับ ซึ ่งในป 2563 Cash Cycle เพิ่มขึ ้น 14.16 วัน เกิดจากระยะเวลา
การขายสินคาเพิ่มขึ ้น 27.33 วัน รวมกับระยะเวลาการเก็บหนี้ลดลง 1.54 วัน แตระยะเวลาการชำระหนี้สูงขึ ้นเพียง 11.63 วัน 
จึงทำให Cash Cycle เพิ่มขึ ้น เมื ่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาเปนผลมาจากสินคาคงเหลือถัวเฉลี่ยของป 2563 เพิ่มขึ ้น 4.74 ลาน
บาท แตตนทุนขายลดลงถึง 71.25 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 จึงสงผลใหอัตราการหมุนของสินคาลดลงจาก 6.32 เทาเหลือ 
4.29 เทา สำหรับป 2564 บริษัทมี Cash Cycle ลดลงเหลือ 87.70 วัน ลดลงไป 15.59 วันเมื่อเทียบกับปกอน ซึ ่งเปนผลมาจาก
ยอดขายที่เพิ ่มสูงขึ ้น 6.28 ลานบาท แตลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ยลดลง 21.63 ลานบาท สงผลใหอัตราการหมุนของลูกหนี้เพิ ่มขึ ้นระยะ
เวลาการเก็บหนี้จึงลดลงจาก 88.81 วันในป 2563 เหลือ 60.63 วันในป 2564 ลดลงไปรวม 28.18 วัน แตในทางกลับกันระยะเวลา
ชำระหนี้ก็ลดลงไป 21.39 วันเชนกันแตลดลงนอยกวาการลดลงของระยะเวลาการเก็บหนี้ 

กระแสเงินสด
                    ในงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดรับเขาจากกิจกรรมการดำเนินงานเทากับ 57.72 
ลานบาท 29.68 ลานบาท และ 32.32 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2562 กระแสเงินสดรับเขาจากกิจกรรมดำเนินงานสวนใหญ
เกิดจากกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 20.83 ลานบาท กับการลดลดของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 39.20 ลานบาท ในป 2563 
กระแสเงินสดรับเขาจากกิจกรรมการดำเนินงานสวนใหญเกิดจากกระแสเงินสดรับเขาจากการดำเนินงาน 20.11 ลานบาท กับ
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี 12.57 ลานบาท และสำหรับในป 2564 กระแสเงินสดรับเขาจากกิจกรรมการดำเนินงานสวนใหญ
เกิดจากการดำเนินงาน 36.40 ลานบาท 
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                         ในงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรับเขาเทากับ 5.00 ลาน
บาท จายออกเทากับ 23.23 ลานบาท และจายออกเทากับ 47.82 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2562 กระแสเงินสดรับเขาจาก
กิจกรรมลงทุนสวนใหญมาจากสวนตางของการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 26.67 ลานบาทกับการลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม 21.12 
ลานบาท ในป 2563 มีกระแสเงินสดจายออกจากกิจกรรมลงทุนสวนใหญมาจากการลงทุนในกองทุนรวม 17.00 ลานบาท และเงิน
ค้ำประกันที่เพิ ่มขึ ้น 5.00 ลานบาท และในป 2564 มีกระแสเงินสดจายออกจากกิจกรรมลงทุนสวนใหญมาจากการลงทุนใน
กองทุนรวม 48.48 ลานบาท
                        ในงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจายออกเทากับ 64.97 
ลานบาท จายออกเทากับ 2.10 ลานบาท และจายออกเทากับ 2.41 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2562 กระแสเงินสดจายออกเกิด
จากบริษัทประกาศงดจายเงินปนผลจำนวน 64.00 ลานบาท และการชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 0.97 ลานบาท 
ในป 2563 และป 2564 กระแสเงินสดจายออกเกิดจากการชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินจำนวน 2.10 ลานบาท 
และ 2.41 ลานบาท ตามลำดับ
                        บริษัทมีอัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) ในป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 0.79 
เทา 8.02 เทา และ 4.36 เทา ตามลำดับ ในป 2563 มีอัตราความสามารถในการชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ ้น 7.23 เทา จากการ
งดจายเงินปนผล (ในป 2562 ประกาศจายเงินปนผล 64.00 ลานบาท) แมกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานจะลดลง 28.03 ลาน
บาท แตก็ลดลงนอยกวาภาระผูกพันที่ลดลง สำหรับในป 2564 มีอัตราความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่ลดลง 3.66 เทา 
เปนผลมากจากการเพิ่มขึ ้นของภาระผูกพันจากการลงทุนซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ ้น 3.60 ลานบาท
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คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่จะดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที ่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื ่อเสริมสรางใหมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานใหบริษัทฯ มีการเติบโต
อยางยั่งยืน โดยบริษัทมีแนวทางกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดและอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยกำหนดใหคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานขององคกรทุกคนลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  และปฏิบัติ
ตามจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู บริหารและพนักงาน ยึดถือเปนแนวทางและปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อสง
เสริมใหบริษัทเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมีความโปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั ่น
ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององคกร ขอพึงปฏิบัติที ่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ที ่เกี ่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี
ความมุงมั ่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งสรางความเชื่อ
มั่นใหเกิดขึ ้นแกผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูเกี ่ยวของทุกฝาย และมุงมั ่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
จากความมุงมั ่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใชในการบริหารและดำเนินกิจการของ
บริษัทอยางตอเนื่องรวมถึงไดพัฒนาระดีบการกำกับดูแลกิจการใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯมาโดยตลอดนั้น 
สงผลใหในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินจากองคกรตาง ๆ ดังนี้

บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ซึ ่งประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” (Very 
Good) หรือสี่ดาว (ระดับคะแนนอยูในชวง 80-89 คะแนน) 

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (Annual General Meeting Checklist) ซึ ่งประเมินโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได รับการประเมินในระดับ “ดี”

            บริษัทใหความสำคัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบงออกไดดังนี ้ 
 สิทธิของผูถือหุน
 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6. ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

6. ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2564

Ê‹Ç¹·Õè 2 ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2564

6.1 ¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ·Õ èà¡Õ èÂÇ¡Ñº¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
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                คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซึ ่งสิทธิของผูถือหุนดังกลาว
ครอบคลุมสิทธิพื ้นฐานตาง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที ่ถืออยู การมีสวนแบงในกำไรของกิจการ การไดรับขาวสาร 
ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั ้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้ง
ผู สอบบัญชี และเรื ่องที่มีผลกระทบตอบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 
และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน ซึ ่งนอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานดังกลาวแลว บริษัทกำหนดใหมีการดำเนินการในเรื ่องตาง ๆ เพื่อ
เปนการสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทได
ดำเนินการ ดังนี้

                1) กอนวันประชุมผูถือหุน
บริษัทฯเปดโอกาสใหผู ถือหุนเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ และเสนอคำถามลวงหนา  
เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา ในเว็บไซตของบริษัท (www.tvthunder.co.th) กอนจัดสงเอกสาร โดย
บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ 
วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน รวมถึงแจงกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประชุม และสิทธิ
ของผูถือหุนในการเขาประชุมและออกเสียงลงมติ รวมทั้งเปดโอกาสใหผู ถือหุนซักถามขอมูลที่ไมเขาใจไดโดยสอบถามไดที ่
สวนนักลงทุนสัมพันธ (“IR”) ที ่โทรศัพท 0-2559-0022 หรือ E-mail: ir@tvthunder.co.th

ทั้งนี ้การประชุมผูสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอ
ชื่อผู บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา และบริษัทไดเผยแพรจดหมายผานระบบ
ของตลาดหลักทรัพยเพื ่อใหผู ถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไวบนเว็บไซดของบริษัท 
รวมทั้งไดแจงผลการดำเนินการดังกลาวตอผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว 

                 การอำนวยความสะดวก
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผู ถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนได ในกรณีที ่ผู ถือหุน
ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัทไดเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อเปนตัวแทนผูถือหุนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนผูถือหุน

                 สถานที่ประชุม และกำหนดการประชุม  
บริษัทฯกำหนดสถานที่ประชุมอยูในทำเลที่ดี การคมนาคมสะดวก จัดใหมีรถรับ-สงผู ถือหุนในวันประชุมตามจุดนัดหมาย และ
กำหนดการประชุมไมใหตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดตอเนื่องที่ติดตอกันตั้งแต 3 วันขึ ้นไป และกำหนดเวลาประชุมที่
เหมาะสมไมเชาหรือเย็นเกินไป

                 2)  วันประชุมผูถือหุน
     ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะผูบริหาร
ระดับสูง ไดเขารวมประชุม เพื่อใหผู ถือหุนสามารถซักถามในเรื ่องที่เกี ่ยวของได
     บริษัทฯ กำหนดใหมีการดำเนินการตามขั้นตอนประชุมอยางถูกตองตามที่กฎหมายกำหนดจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม จัดใหมีการเปดรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุมอยางนอย 1 ชั ่วโมง 30 นาที 
โดยใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
     ประธานที่ประชุม ไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหผู ถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 
ไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ โดยบริษัทฯ จะใหขอมูลรายละเอียดในเรื ่องดังกลาวอยางเพียงพอแกผู ถือหุน ซึ ่งในวันประชุมสามัญ
ผูถือหุนมีกรรมการเขารวมประชุม ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอิสระ และ
กรรมการชุดยอย เขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 และมีผู บริหารเขารวมประชุมพรอมกันครบทุกคน
                  3)  ภายหลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม 
เพื่อใหผู ถือหุนสามารถตรวจสอบได

6.1.1 ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ (Rights of Shareholders)
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บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ทั้งผู ถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารของบริษัท ผู ถือหุนราย
ใหญหรือผูถือหุนรายยอย อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการและฝาย
จัดการของบริษัทฯ จะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม โดยไดกำหนดแนวทางปฏิบัติใหผู ถือหุนไดรับการปฏิบัติ
และปกปองสิทธิขั ้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ซึ ่งในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผู ถือหุนสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันควร รวมถึงเปดโอกาสใหผู ถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง 
สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื ่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ทั ้งนี ้ การดำเนินการ
ประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาใน
แตละวาระอยางชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไมเพิ ่มวาระการประชุมหากไมไดแจงใหทราบลวงหนาโดยไมจำเปน โดยเฉพาะวาระ
สำคัญที่ผู ถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจบริษัทฯไดกำหนดมาตรการปองกันกรณีที ่กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน 
และลูกจางใชขอมูลภายในเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื ่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเปนลายลักษณอักษร และได
แจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำขอมูลภายในไปใชเพื ่อประโยชน
สวนตนนั้น บริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที ่มีกรรมการ และ
/หรือผูบริหารมีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตัว และมอบหมายใหประธานเจาที่บริหารเปนผูพิจารณาความผิด ตาม
มาตรการลงโทษที่กำหนดไว นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ โดยใหกรรมการ
และผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯสำหรับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายตาม
มาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง

6.1.2 ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯใหความสำคัญกับการกำกับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อาทิ ลูกคา พนักงาน คูคา ผู ถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู เปนตน ผู มีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที ่มีตามกฎหมายที่เกี ่ยวของบริษัทฯจะไมกระทำการใดๆ 
ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี  บริษัทฯไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตามบทบาทและหนาที่ที ่มีในการสรางเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯเปนไปดวยดี รวมถึงสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลประโยชนที ่เปนธรรมใหแกทุกฝายบริษัทฯได
พิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั ่ง ความมั่นคงทางการ
เงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
                  •ใหความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรมและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ควบคูไปกับการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเปนสำคัญ 
                  •การซื้อสินคาและบริการจากคูคาจะเปนไปตามเงื ่อนไขทางการคา โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำรวมกันอยางเครงครัด 
เพื่อสรางความสัมพันธที ่จะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับทั้งสองฝาย
                  •การปฏิบัติตามเงื ่อนไขการกูยืมตามขอตกลงที่มี 
                  •เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งดานคุณภาพสินคา และการใหบริการที่ดีและ
ไดมาตรฐาน การรักษาความลับของลูกคา และการใหความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เปนธรรมและเทาเทียม ภายใตนโยบาย
การกำหนดราคาที่มี
                  •การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี ่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทำลายคูแขงทางการคา
                  •ใหความสำคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใกลเคียงเกี ่ยวกับสภาพแวดลอม รวมถึงใหการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที ่ดีขึ ้น โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม

6.1.3 º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ (Roles of Stakeholders)  
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¹âÂºÒÂ¡ÒÃäÁ‹Å‹Ç§ÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒËÃ×ÍÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ì

ª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃµÔ´µ‹Í á¨Œ§ËÃ×ÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹¡Ã³Õ·Õ è¶Ù¡ÅÐàÁÔ´ÅÔ¢ÊÔ·¸ì Ô

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ จึงไดกำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติที ่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
                        1.สรางความตระหนักใหกรรมการบริษัท ผู บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี ่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ ์ เชน กฎหมายเกี่ยวกับเครื ่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมาย
เกี่ยวกับลิขสิทธิ ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวของ
                        2.หามมิใหพนักงานทุกคนกระทำการใด ๆ ก็ตามอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา
หรือลิขสิทธิ ์ของบุคคลอื่น  
                        3.เคารพซึ่งสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น โดยบริษัทฯจะตองกระทำการขออนุญาตบุคคลผูเปน
เจาของในทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์เหลานั้นใหถูกตองตามกฎหมายกอนที่จะนำมาใชงาน
                        4.การนำผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมา หรือที่จะนำมาใชภายใน บริษัทฯ จะตอง
ตรวจสอบเพื่อใหมั ่นใจวาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ของบุคคลอื่น
                        5.พนักงานที่ใชงานเครื ่องคอมพิวเตอรของบริษัทจะตองใชซอฟตแวรตามขออนุญาตของเจาของลิขสิทธิ ์
และเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหใชงานจากบริษัทเทานั้น เพื่อปองกันปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ของบุคคล
อื่น
                        6.การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตองผานการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ ์ถูกตองโดยฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ไมถูกตองถือเปนการกระทำผิดทางวินัย 
                        7.ผลงานและทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ที ่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที ่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัท หรืองานที่ใชสำหรับบริษัท ผลงานและทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์เหลานั้นถือเปนของบริษัท พนักงานจะตองสงมอบ
ใหกับบริษัท ไมวาขอมูล ผลงาน หรือลิขสิทธิ ์ที ่เก็บไวจะอยูในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
                        8.บริษัทฯสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานในดานกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และดานกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

ผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนอื่น ๆ ที่มิใชเรื ่องการตอตานคอรรัปชั ่นผานชองทางการ
สื่อสารกับบริษัทได ดังนี ้

ª‹Í§·Ò§ ä»ÃÉ³ÕÂ�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· directors@tvthunder.co.th -

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº auditcommittee@tvthunder.co.th -

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· secretary@tvthunder.co.th 0 2559 0022 µ‹Í 155

½†ÒÂ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ir@tvthunder.co.th

ª‹Í§·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�

ºÃÔÉÑ· ·ÕÇÕ ¸Ñ¹à´ÍÃ� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) àÅ¢·Õè 1213/309-10 «ÍÂÅÒ´¾ÃŒÒÇ 94 (»˜Þ¨ÁÔµÃ) 
¶¹¹ÈÃÕÇÃÒ á¢Ç§¾ÅÑº¾ÅÒ à¢µÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10310

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·à»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÃÑºàÍ¡ÊÒÃ·ÕèÊ‹§¶Ö§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊ‹§ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂËÃ×Í¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà¡Õ èÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐ¨ÐÊÃØ»¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐáÅÐ»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§ æ 

·Ñé§ËÁ´ à¾×èÍ¨ÐàÊ¹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ··ÃÒºà»š¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ 
Â¡àÇŒ¹à»š¹àÍ¡ÊÒÃ·ÕèÊ‹§¶Ö§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº «Öè§¨Ð¶Ù¡¨Ñ´Ê‹§ä»ÂÑ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºâ´ÂµÃ§ 

0 2559 0022 µ‹Í 163
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¹âÂºÒÂ¡ÒÃá¨Œ§àºÒÐáÊËÃ×ÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃ»¡»‡Í§¼ÙŒãËŒ¢ŒÍÁÙÅ 
(Whistle Blowing Policy)

¹âÂºÒÂµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�»ÃÑ»ªÑ è¹

บริษัทจัดใหมีชองทางการรับเรื ่องรองเรียนและแจงเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทตลอดจนมีระบบการดำเนิน
การจัดการขอรองเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังไดกำหนดมาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน ดังนี้

บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่นอยางเปนทางการ ซึ ่งไดผานการทบทวนและอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
                            บริษัทหามคณะกรรมการ ผู บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ เขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรปรัปชั่น
ในทุกรูปแบบ และไมกระทำการใด ๆ ที่แสดงใหเห็นวาเปนการติดสินบนและรับสินบนแกผู มีสวนไดเสียในเรื ่องที่ตนทำหนาที่
รับผิดชอบ ทั้งโดยทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบและจะตองปฏิบัตินโยบายการตอตานการทุจริต
คอรปรัปชั่นอยางเครงครัดตามกฎระเบียบและกฎหมายที่บริษัทดำเนินธุรกิจดวย

                       1.การแจงเบาะแส
บริษัทจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนในกรณีที่สงสัยวาจะมีการทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สอถึงการ
ทุจริต หรือทำการกระทำผิดดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผานชองทางดังนี้
                        จดหมายจัดสงทางไปรษณีย สงถึง
                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                        บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
                        เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ถนนศรีวรา
                        แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

                        2.กระบวนการดำเนินการรับเรื ่องรองเรียน
เมื่อบริษัทไดรับเบาะแสหรือขอรองเรียนมาแลว คณะกรรมการตรวจสอบจะแตงตั้งคณะทำงานใหดำเนินการรวบรวม ขอมูล ประมวล
ผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายใหแกผู ที ่ไดรับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือด
รอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบเรื ่องดังกลาวจะมีหนาที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให
ผู รับแจงเบาะแส/ขอรองเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกลาวตอประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแลวแตกรณี

                        3.มาตรการคุมครอง
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนหรือผูที ่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผย
ชื่อ สกุล ที ่อยู  ภาพหรือขอมูลอื่นใดของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ ขอเท็จจริง รวมไปถึง
กำหนดมาตรการคุมครองในกรณีที่ผู นั ้นเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ทั้งนี ้ผู ไดรับ
ความเดือนรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
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µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§¨Ò¡¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�»ÃÑ»ªÑ è¹

á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹
¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�»ÃÑ»ªÑ è¹

¡ÒÃÍºÃÁáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

ในป 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการกำกับ
ดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรปรัปชั่น ดังนี ้
                          1.จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สำคัญตาง ๆ เชน ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจาง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบ
การบันทึกบัญชี การชำระเงิน เปนตน ทั้งนี ้เพื ่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรปรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการแกไขที่เหมาะสม
                          2.จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียนการฝาฝน การกระทำผิดกฏหมายหรือจิรยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรปรัปชั่นหรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือ
ระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ 
รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของ กรณีที ่สามารถติดตอ
ผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดำเนินการใหรับทราบ
                          3.หัวหนาสายงานที่เกี ่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด (ถามี) และ
รายงานใหผู มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทกำหนดใหมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับ
การคอรปรัปชั่น ดังนี ้
                         1. จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ใหคำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลของระบบ
การควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบวามีประสิทธิภาพและ
มีความเหมาะสมเพียงพอ
                         2. กำหนดใหฝายบริหารความเสี่ยงทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอรรัปชั ่นอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อใหการนำมาตรการตอตานการทุจริตคอรปรัปชั่นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
โดยนำเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
                         3. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบหรือขอรองเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควร
ใหเชื ่อวามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง
การฝาฝนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอร
ปรัปชั่น หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทไดสื ่อสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรปรัปชั่น รวมถึงนโยบายที่เกี ่ยวของ เชน จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการรับ
และใหของขวัญ โดยจัดใหมีการสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรการ และบทลงโทษใหแกผู บริหาร พนักงาน ผานการ
ปฐมนิเทศ การอบรม บอรดขาวสารและเว็บไซดของบริษัท 
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6.1.4  ¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี ่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูล
ดานการเงินและขอมูลที่ไมใชดานการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดยเปดเผยผานชองทางตางๆ ที่เขาถึงขอมูล
ไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื ่อถือ เปนไปตามชองทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขอมูลสำคัญที่บริษัทจะเปดเผยไดแก รายงาน
ทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ ่งเปนไปตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะดูแลใหคุณภาพของ
รายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองโดยทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที ่เปน
อิสระซึ่งไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอ
ไปนี้เพื ่อแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ ไดแก เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที ่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที ่ผานมาเปดเผยนโยบายการ
จายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของคาตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแล
กิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี ้ ขอมูลตาง ๆ ขางตน นอกจากจะเปดเผยสูสาธารณะผานชองทางสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยผานทางเว็บไซตของ
บริษัทดวย มีชองทางดังนี้

         1.1 เปดเผยขอมูลแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการจัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) เปดเผย
ขอมูลของบริษัทที่มีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสะทอนให
เห็นถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เกี ่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปที ่ผานมา

         1.2 เปดเผยขอมูลผานระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด
ของบริษัท (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดใหมีชองทางการสื่อสารและ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซดของบริษัท ที่สามารถดาวโหลดจากหนาเว็บไซดของบริษัท Website: www.tvthunder.co.th

         1.3 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกผู ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที ่สนใจทัวไป ใหไดรับขอมูลขาวสาร
ของบริษัทอยางทันเหตุการณ ทั ้งนี ้นักลงทุนสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดทาง Email : ir@tvthunder.co.th 
โทรศัพท 0-2559-0022 ตอ 163

        1.4 สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีหนวยงานสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการ
จัดประชุมระดับสูงของบริษัท เชน การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมาย การประชุมผูถือ
หุน เปนตน ทำหนาที่เผยแพรขอมูลสารสนเทศตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท) และสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส โดยผานการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการ
ผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบหมายรายงานสารสนเทศ ทั้งนี ้ผู ลงทุนสามารถติดตอสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัทของบริษัทได
ทาง Email: secretary@tvthunder.co.th
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6.1.5 ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที ่หลากหลายซึ่งสามารถนำ
ประสบการณที ่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ของบริษัทฯมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวม และมีหนาที่สำคัญในการกำหนด
นโยบายบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการ
เทียบกับแผนงานที่วางไว ซึ ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการจำนวน 8 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่มาจากฝายบริหารจำนวน 4 ทาน 
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 4 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระจำนวน 3 ทาน ซึ ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งคณะ จึงถือเปนการถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหารอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดยไดกำหนดขอบเขตและ
อำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกลาวไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและโปรงใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม  ผู ถือหุน ซึ ่งจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน เพื่อ
ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถใหปฏิบัติหนาที่กับบริษัทฯ ได รวมทั้งอัตราคาตอบแทน
ที่กำหนดสามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยาง
เปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดย
คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเขาประชุมคณะกรรมการ ยกเวนกรณีที ่มีเหตุผลจำเปน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน ผู ลงทุนและผูที ่เกี ่ยวของทุกฝาย 
ขอมูลที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน 
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร
ขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูที ่เกี ่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตาง ๆ ทั้งการจัด
สงเอกสารทางไปรษณีย สื ่อของตลาดหลักทรัพยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัท
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ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
3 คณะ ซึ่งแตงตั ้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั ้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยคณะ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการรวมทั้งสิ ้น  8 ทาน ซึ ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที ่มีความหลากหลายในดานทักษะ 
ความรู ความสามารถ และประสบการณที ่เปนประโยชนตอการปฏิบติงานตามกลยุทธในการดำเนินธุรกิจและ
ความสำเร็จของบริษัท ดังนี้ 
                                   (1) กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 4 ทาน
                                   (2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 4 ทานประกอบดวย
                                   กรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน
                                   กรรมการอื่น ซึ ่งไมเกี ่ยวของในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ จำนวน 1 ทาน
ในแตละปกรรมการบริษัทตองหมุนเวียนออกจากตำแหนงเปนจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 
(ตามขอบังคับของบริษัทฯ) 

7. â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅÊÓ¤ÑÞà¡Õ èÂÇ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹

7.1 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

7.2 ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ èÂÇ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

7.2.1 Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

Chief Advisor to
Board of Director

ÒÉ¡ÖÃ»‹Õ·¹Ò¸ÐÃ»

Board of Director

·ÑÉÔÃºÃÒ¡ÁÃÃ¡Ð³¤

Company Secretary

·ÑÉÔÃºÃÒ¡Ø¹Ò¢Åà

Executive Committee

ÃÒËÔÃºÃÒ¡ÁÃÃ¡Ð³¤

Risk Management
Committee

§Â‹ÕÊàÁÒÇ¤ÃÒËÔÃºÃÒ¡ÁÃÃ¡Ð³¤

Nomination and Remuneration
 Committee

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
¹·áºÍµÒ‹¤Ò³ÃÒ¨Ô¾ÐÅá

Audit Committee

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

Chief Executive Officer

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»

Internal Audit

¹ãÂÒÀºÍÊ¨ÇÃµ¹Ò§ÂÇ‹¹Ë

Asst.Chief Executive Officer

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»ÂÇ‹ªŒÙ¼

Chief Operating Officer

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»
ÃÒ¡ÔµÑºÔ¯»¹Ò§ÂÒÊ

Chief Commercial Officer

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»
¹Ø·§ÅÃÒ¡ÐÅáÂÒ¢ÃÒ¡¹Ò§ÂÒÊ

Chief Content Officer

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»§ÍÃ
µÔÅ¼ÃÒ¡¹Ò§ÂÒÊ

Chief Corporate
Affair Office Chief Marketing&Sales OfficerChief Finance OfficerChief Business

Development

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»§ÍÃ
ÃÒ¡´Ñ¨ÃÒ¡¹Ò§ÂÒÊ

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»§ÍÃ
ÕªÞÑºÐÅá¹Ô§àÃÒ¡¹Ò§ÂÒÊ

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»§ÍÃ
ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ¢ÒÂ

ÃÒËÔÃº‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à¹Ò¸ÐÃ»§ÍÃ
¨Ô¡ÃØ¸Ò¹²Ñ¾¹Ò§ÂÒÊ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã TVT ORGANIZATION CHART
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ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ  : 62 ป  
ที่อยู  : 29/37 ซอยลาดพราว 23 ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310 
คุณวุฒิการศึกษา  : 

ปริญญาเอก    สาขาเศรษฐศาสตร  
                           UNIVERSITY OF MINNESOTA,U.S.A.(โดยทุนรัฐบาล)

ปริญญาโท   สาขาเศรษฐศาสตร  
                        UNIVERSITY OF MINNESOTA,U.S.A.(โดยทุนรัฐบาล)

ปริญญาโท   สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ปริญญาตรี    สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุนท่ี 69/2008 

การดำรงตำแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 5 แหง)
2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร เพาเวอร จำกัด (มหาชน)

2559 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน)

2555 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสตโคสท เฟอรนิเทค จำกัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
         -  ไมมี
ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงที่สำคัญ
            2556 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแขงขันทางการคา
                        กระทรวงพาณิชย
            2555 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
            2555 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ 
                        กระทรวงยุติธรรม
            2550 – ปจจุบัน ผูอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ 
                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA)ี  
การถือหุนในบริษัท
         -  ไมมี
การมี / ไมมีสวนไดเสียในบริษัท บริษัทใหญ และบริษัทในเครือ
         -  ไมมี
การดำรงตำแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
         -  ไมมีการดำรงตำแหนง
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
         1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
         2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
         3. เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง



¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�
¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  :  72 ป
ที่อยู : 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณวุฒิการศึกษา   : 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (OPERATIONS RESEARCH)

                      IONA UNIVERSITY U.S.A
ปริญญาตรี   วิศวกรรมไฟฟา UNIVERSITY OF MARYLAND (COLLEGE PARK) U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
         หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)   รุน 37/2003 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แหง)
- ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)      

- ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แหง)
- ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุม เซ็นทรัล จำกัด
- ปจจุบัน ประธานคณะบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด

ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงท่ีสำคัญ
- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด

การถือหุนในบริษัท :  ไมมี
การมีสวนไดเสียในบริษัท บริษัทใหญ และบริษัทในเครือ : ไมมี
การดำรงตำแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
       -  ไมมีการดำรงตำแหนง
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
       -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
       -  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
       -  เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง 
       -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
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ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ /¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  : 64 ป  
ที่อยู  :  เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900          

คุณวุฒิการศึกษา : 
ปริญญาเอก  PH.D (FINANCE)RMIT  UNIVERSITY, MELBOURNE, AUSTRALIA

ปริญญาโท   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ปริญญาโท    M.BUS (BY RESEARCH) RMIT UNIVERSITY, MELBOURNE, AUSTRALIA
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DIRECTOR ACCREDITATION

 PROGRAM (DAP) รุนท่ี 99/2012  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
           -  ไมมีการดำรงตำแหนง
ตำแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
           -  ไมมีการดำรงตำแหนง
ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงที่สำคัญ
           -  2553 - ปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           -  2556 – 2558  รองอธิการบดีฝายการเงิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุนในบริษัท  :  ไมมี
การมีสวนไดเสียในบริษัท บริษัทใหญ และบริษัทในเครือ : ไมมี
การดำรงตำแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
           -  ไมมีการดำรงตำแหนง
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา
           -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
           -  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
           -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คร้ัง 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
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¹ÒÂÊÁ¾§É� ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ  ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กรรมการบริษัท

อายุ  :  71 ป  
ที่อยู  :  2411/16 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิการศึกษา   : 

ปริญญากิตติมศักดิ์เทคโนโลยีบัณฑิตการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง                
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยี 

การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)  รุน 111/2014  จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงท่ีสำคัญ
2561 - ปจจุบัน   ประธานท่ีปรึกษาบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)

2559 – ปจจุบัน กรรมการ สมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ   : 61 ป  
ที่อยู  :  2411/16 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา   : 
ปริญญาโท   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ปริญญาตรี   นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)  
รุน 111/2014 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงท่ีสำคัญ
       -  2561 - ปจจุบัน นายกสมาคม สมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ 
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
       -  2561 – ปจจุบัน อุปนายก สมาคมศิษยเกา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
       -  2561 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ
       -  2559 – 2561 อุปนายกสมาคม สโมรสรซอนตา กรุงเทพ9

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1/1 คร้ัง 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·



¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ  :  61 ป 

ที่อยู  : เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 99 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิการศึกษา  : 

ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุน 112/2014 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงท่ีสำคัญ
     -  2564 - ปจจุบัน   ท่ีปรึกษาบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)

          -  2557 - 2563       รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา

          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1/1 คร้ัง

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨
¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ :  43 ป  
ที่อยู :  8/71 ซอยลาดปลาเคา 77 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิการศึกษา  : ปริญญาโท MARKETING SASIN GRADUATE INSTITUTE OF           
BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN
           ปริญญาตรี SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION INVESTMENTS / FINANCE 
BABSON COLLEGE MASSACHUSETTS. U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)   รุน 111/2014 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงท่ีสำคัญ
          -  2554 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คร้ัง

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ :  37 ป  

ที่อยู :  2411/16 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310
คุณวุฒิการศึกษา  : 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

ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตำแหนงท่ีสำคัญ
          -  2554 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา
          -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 

      -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คร้ัง



7.2.2 ¢ŒÍÁÙÅ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï

หมายเหตุ : นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นางภัทรภร วรรณภิญโญ หรือ นายสมพงษ วรรณภิญโญ หรือ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ หรือนายณฐกฤต วรรณภิญโญ 
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันรวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
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ÅÓ´Ñº·Õè

1

2

3

4

5

6

7

8

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

19/07/2557 - »˜¨¨ØºÑ¹

19/07/2557 - »˜¨¨ØºÑ¹

19/07/2557 - 19/11/2564

30/11/2535 - »˜¨¨ØºÑ¹

30/11/2535 - »˜¨¨ØºÑ¹

27/03/2538 - »˜¨¨ØºÑ¹

19/07/2557 - »˜¨¨ØºÑ¹

19/07/2557 - »˜¨¨ØºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁ‹à»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò
¤‹ÒµÍºá·¹

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÊÁ¾§É� ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

µÓáË¹‹§ »ÃÐàÀ·¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ

¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹§
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     1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผูถือหุน 
     2. พิจารณาอนุมัติแตงตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ หรือระเบียบที่เกี ่ยวของกับตำแหนง
กรรมการ ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากการออกตามวาระ 
     3. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พรอมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
     4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี ่ยวของ
ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ตอไป 
     5. พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได 
     6. แตงตั ้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อใหบุคคลดัง
กลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
อำนาจนั้นๆ ได 
     7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท เวนแตในกรณีที ่รายการดังกลาวจะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั ้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี ่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
     8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน เวนแตในกรณีที ่รายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั ้งนี ้ 
ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี ่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ
     9. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู ถือหุน เมื ่อเห็นไดวาบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเชนนั้น และรายงาน
การจายเงินปนผลดังกลาวใหที ่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
     10. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
     11. รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
     12. กำกับดูแลใหฝายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
     13. กำกับดูแลใหมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื ่อใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล
     14. รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญ
ตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
     15. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
     16. กำกับดูแลใหฝายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     17. พิจารณาตัดสินในเรื ่องที่มีสาระสำคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ อำนาจการบริหาร การไดมา
หรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
     18. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการตางๆ ที่เกี ่ยวของกับงานของบริษัทใหคณะหรือ
บุคคลตามตามความเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี ่ยวของโดยจัดทำเปนคูมืออำนาจดำเนินการ และใหมีการทบทวน
อยางนอยปละ 1 ครั ้ง
     19. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที ่เชื ่อถือได รวมทั้งดูแลจัดใหมีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
     20. ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งผู สอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจำป เพื ่อนำเสนอตอผูถือหุนในการพิจารณา
อนุมัติแตงตั ้ง  
     21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
ไวในรายงานประจำป และครอบคลุมในเรื ่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที ่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
     22. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว
     23. คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติดวยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

7.2.3 ¢Íºà¢µÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õ èáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
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สรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหเกิดขึ ้นแกธุรกิจของบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใตวิสัยทัศน และพันธกิจของ
องคกรดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

º·ºÒ·áÅÐ¢Íºà¢µÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õ è¢Í§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õ èµ‹ÍºÃÔÉÑ·Ï

กำกับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสรางและคุณสมบัติที ่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผู
เกี ่ยวของทุกฝาย รวมถึงสงเสริมและกำกับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทไดแสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหนาที่อยาง
ทุมเท ซื ่อสัตยสุจริต และสรางสรรค โดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ

º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õ èµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï

สนับสนุนคณะผูบริหารใหสามารถบริหารจัดการธุรกิจอยางโปรงใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตกรอบกติกาของ
กฎหมายและหนวยงานกำกับดูแล เพื่อใหบรรลุเปาหมายนตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูไปกับการสงเสริมให
มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอยางตอเนื่อง

º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õ èµ‹Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ

สงเสริมใหพนักงาน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เกิดความเชื่อมั่นและใหการยอมรับตอการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยใหความ
สำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัทไดกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอและไมนอยกวา 4 ครั ้งตอป และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรทุก
ครั ้ง เพื ่อใหคณะกรรมการและผูเกี ่ยวของสามารถตรวจสอบได 

ทั ้งนี ้คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และแจงใหกรรมการทราบตั้งแตตนป เพื ่อวางแผนเขา
รวมประชุม

º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õ èµ‹Í¾¹Ñ¡§Ò¹ ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

7.2.4 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

                 1) การอบรมสำหรับกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการและผู
บริหารของบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหกรรมการเขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา 
ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกทานตองไดรับการฝกอบรม เพื่อใหเขาใจการปฎิบัติ
หนาที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหความสำคัญในการเขารวมอบรมหรือสัมมนาใน
หลักสูตรตาง หรือพัฒนาความรูความสามารถ โดยกรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ไดแกหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
                 2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม
คณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติใหบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม โดยบริษัทจัดเอกสารขอมูล
สรุป เชน ขอมูลเกี ่ยวกับบริษัท คู มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งป เปนตน หรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อใหกรรมการใหม
เขาใจธุรกิจ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ ่งคณะกรรมการไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร 
เลขานุการบริษัท และสำนักเลขานุการบริษัทมีหนาที่ในการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม โดยจัดใหมีการประชุม
รวมกันกับกรรมการ และ/หรือผูบริหาร และ/หรือเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของเพื่อชี ้แจงและตอบขอซักถาม  โดยในป 2564 ไมมีการ
แตงตั้งกรรมการใหมแตอยางใด

7.2.5 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคล เปนประจำ
ทุกป เพื ่อใหเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนขอคิดเห็นใน
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหวางปที ่ผานมา โดย
สงใหเลขานุการบริษัทสรุป และนำเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน

7.2.6 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร เปนผูประเมินการปฏิบัติงานของผูดำรงตำแหนงประธานเจา
หนาที่บริหาร เพื่อใหใชในการพิจารณาผลตอบแทน โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูแจงผลการประเมินและความคิด
เห็นของกรรมการใหประธานเจาหนาที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป

7.2.7 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

คณะกรรมการไดกำหนดใหมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหนงผู บริหารระดับสูงและ
ตำแหนงในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติงาน ศักยภาพและความพรอมของแตละบุคคลเปนหลัก ทั้งนี ้บริษัทได
จัดใหมีการเตรียมความพรอมสำหรับบุคคลที่เปน Successor ในการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนตาม
ตำแหนงงาน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่สูงขึ ้นไปในอนาคต เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ผู บริหาร
ระดังสูงหรือผูบริหารในตำแหนงสายงานหลักที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรงตำแหนง หรือเกษียณอายุ

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั ้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอยางรอบคอบและ
มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดยอยจะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้ 

หมายเหตุ : 
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ และ รศ.ดร กัลยานี ภาคอัต คือกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทาน
ความนาเชื ่อถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย

7.2.8 á¼¹Ê×º·Í´µÓáË¹‹§

7.3 ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ èÂÇ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ

7.3.1 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

µÓáË¹‹§

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

»ÃÐàÀ·¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
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คณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั ้ง ปละ 4 ครั ้ง โดยกำหนดวาระการ
ประชุมไวลวงหนาอยางชัดเจน

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคง
มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานของบริษัทมาจากกรรมการ
อิสระที่คุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 
3 ป ทั ้งนี ้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ และ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอกำหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
       1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั ่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป
       2.สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ใหมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง  โยกยาย  เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญ พรอมทั้งนำขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอก และหนวยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
      3.สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ นโยบาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
       4.พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลและเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั ้ง
       5.สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
       6.พิจารณารายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของบริษัทในเรื ่องดังกลาวใหมีความถูกตองและครบถวน ทั้งนี ้เพื ่อใหมั ่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
       7.สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       8.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั ้ง
        9.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท  ซึ ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
            (ก) ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนที่เชื ่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
            (ข) ความเห็นเกี ่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
            (ค)ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  
หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
            (ง) ความเห็นเกี ่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
            (จ) ความเห็นเกี ่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
            (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
            (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
            (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผู ถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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     10.รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
     11.ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี ่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี ่ยวของหรือจำเปน
      12.ใหมีอำนาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษาในกรณีจำเปน
      13.คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอมทั้งปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให
คณะกรรมการบริษัททราบทุกป
     14.พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
     15.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7.3.2 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 6 ทาน ประกอบดวย

หมายเหตุ : 
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแตวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§

µÓáË¹‹§

»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

»ÃÐàÀ·¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹Ò§»�Â¾Ã äÅŒ·Í§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย

หมายเหตุ : 
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีผลตั้งแตวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

µÓáË¹‹§
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

»ÃÐàÀ·¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

1. กำหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารโดยใหสอดคลองและเปนไปตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแตละ
ประเภทใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยใหหนวยงานตางๆ มีสวนรวม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคกร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได  รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอ  ที ่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี ่ยวของมาชี้แจงหรือแตงตั้งและกำหนดบทบาทที่ใหผู ปฏิบัติงานทุกระดับมีหนาที่บริหารความ
เสี่ยงตามความเหมาะสม และใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเปนประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงดานตางๆ พรอมทั้ง วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโนมซึ่งมีผลกระทบบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององคกร 
โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรูความชำนาญแตละดานที่ตองการใหมี 
2. สรรหากรรมการ เมื ่อถึงวาระที่จะตองเสนอชื่อกรรมการใหแกคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมใหดำรงตำแหนงตอ หรือเปดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน หรือการใชบริษัทภายนอกชวยสรรหา หรือพิจารณาจาก
บุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที ่กำหนดไว
4. ตรวจสอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี ่ยวของ
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที ่กำหนดไว เพื ่อใหมั ่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความ
ยินดีที ่จะมารับตำแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
6. เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื ่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหที ่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผูบริหารระดับสูง ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี ้เกณฑใน
การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และวิสัยทัศน ที ่สามารถ
เอื้ออำนวยตอธุรกิจของบริษัท ซึ ่งเปนบุคคลตามเกณฑคุณสมบัติมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่เกี ่ยวของ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั ้ง โดยมีหลักเกณฑในการแตงตั้งดังนี ้

1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ ่น
ที่อยู ในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ใหที ่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
        2.1. ผู ถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาหนึ่งหุ นตอหนึ่งเสียง
        2.2. ผู ถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู ทั ้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไมได
        2.3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั ้น ในกรณีที ่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั ้น ใหผู เปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป ใหกรรมการออกจากตำแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจำนวน
กรรมการที่จะออกแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที ่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ ่งกรรมการที่ออกไป
นั้น ชอบที่จะไดรับการแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงกรรมการไดอีก หากที่ประชุมไดเลือกเขาดำรงตำแหนงใหมอีกครั ้ง 
กรรมการที่จะออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผู ใดจะออก สวนที่หลังๆ ตอ
ไปใหกรรมการคนที่อยู ในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื ่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
จะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการในการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 
(3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6. ที ่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ นนับรวมกันไดไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที ่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผูถือ
หุนของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และหรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชี
และการเงิน

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี ้หมายถึง ชวงเวลาระหวางการประชุมสามัญผูถือหุนของ
ปที ่ไดรับการแตงตั้ง และการประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป และเมื่อครบวาระแลว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือ
หุนยังไมไดมีมติแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไป  จนกวาคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง  และ
/หรือเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาไดจะตองเปนกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเปนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

                           บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ ่งเทากับขอกำหนดขั้นต่ำของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื ่องการถือหุนในบริษัท การไมเปน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ดังนี ้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมหุนของผูที ่เกี ่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะ
ไดพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคู สมรสของบุตร ของผูบริหาร ผู ถือหุนรายใหญ ผู มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผู
บริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัด
แยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที ่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงกรรมการของบริษัท
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผู บริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ ่งมีผู สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท 
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ ่งได
รับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั ้งนี ้ใน
กรณีที ่ผู ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผู บริหาร หรือหุน
สวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ ่งเปนผูที ่
เกี ่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี ่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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                กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กลาวขางตน และมีคุณสมบัติ
เพิ ่มเติม ดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยห
นึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงินได
4. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

                  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะตองเปนกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ ซึ ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
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                  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 3 คน และควรประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยสวนใหญ  ทั ้งนี ้ใหคณะกรรม
การบริษัทฯ แตงตั้งกรรมการอิสระที่เปนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ขึ้นเปนประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃÊÃÃËÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

                  คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท  โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี ้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหนงตามวาระที่ดำรงตำแหนงในบริษัท ยกเวนบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารซึ่งไมไดดำรงตำแหนงในบริษัท ใหมีวาระดำรงตำแหนงตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนด 

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

                  ประธานเจาหนาที่บริหารใหมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื ่อเปน
คณะกรรมการบริหารอยูในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติแตงตั ้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
เขามาดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

Í§¤�»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¡ÒÃÊÃÃËÒ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ
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คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

1. พิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะ
สมของเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และ
กำหนดหลักเกณฑใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปนธรรม และเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของ
บริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนทุกประเภท เชนคาตอบแทนประจำ คาตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และคาเบี้ยประชุม 
โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที ่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความ
รู ความสามารถและประสบการณของกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่บริษัทตองการ 
3. พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูงตามที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูง ตามหลัก
เกณฑการจายไดพิจารณาไว และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
บริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูง สวนของกรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทนำเสนอใหที ่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
5.พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที ่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกรรมการและพนักงาน โดยยึดหลัก
ใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื ่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผู ถือ
หุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริงที ่ประชุมสามัญผูถือหุนครั ้งที ่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตอครั ้งและคาตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส ใน
วงเงินไมเกิน 2,000,000 บาทตอป ดังนี ้

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

µÓáË¹‹§

1. ¤‹ÒàºÕ éÂ»ÃÐªØÁ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¤‹ÒàºÕ éÂ»ÃÐªØÁµ‹Í¤ÃÑé§ (ºÒ·)

20,000

15,000

20,000

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 15,000

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ 20,000

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ 15,000

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹ 20,000

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹ 15,000
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คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน / สิทธิประโยชนอื ่น

-ไมมี 

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) / รายคณะ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานประธานเจาหนาที่บริหารมีดังนี ้ ี 

2. ¤‹ÒµÍºá·¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¤‹ÒµÍºá·¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ (ºÒ·) 
µ‹Í·‹Ò¹µ‹ÍäµÃÁÒÊµÓáË¹‹§

30,000

30,000

ÃÐ´Ñº A - ´ÕàÂÕ èÂÁ

ÃÐ´Ñº B - ´Õ

ÃÐ´Ñº C - »Ò¹¡ÅÒ§

ÃÐ´Ñº D - »ÃÑº»ÃØ§

¤Ðá¹¹»ÃÐàÁÔ¹ (%)ÃÐ´Ñº¼Å§Ò¹

85 – 100 %

70 – 84 %

55 – 69 %

0 – 54 %

1.â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2.º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õ è áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

3.¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐ¡ÒÃ·ÓË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1.¨ÃÃÂÒºÃÃ³áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2.¡ÒÃ¡ÓË¹´¡ÅÂØ·¸� ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ 
áÅÐµÔ´µÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

3.¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

4.¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ

5.¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂºØ¤¤Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ð

ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ

»ÃÐàÁÔ¹

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
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¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹
¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ è

ºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¹Ò§»�Â¾Ã äÅŒ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ³ÀÑ·Ã ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ è
ºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹

¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ

¹Ò§ÈÔÃÔ¾Ã ÃµÔÃÑµ¹Ò¹¹·�
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ/
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¹Ò§ÊÒÇ¨ÒÃØ¾Ã ¡Ó¸Ã¹¾¤Ø³
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
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คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ที ่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 7 ทาน ประกอบดวย

1. หนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไวและรายงานผลการดำเนินงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตองมีคณะกรรมการบริหารเขารวมประชุม
ไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร สวนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากที่ประชุม 
และคะแนนเสียงดังกลาวที่นับไดอยางนอยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแตละบุคคล ใหเปนไปอยางเหมาะสม  และจัดใหมีการแบงแยกหนาที่
ที ่อาจเอื ้อใหเกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู ถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ผู บริหาร หรือผูที ่เกี ่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน  และนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมใหมีการถือปฏิบัติตามหลักการและขอกำหนดที่ไดรับอนุมัติแลว    
3. พิจารณางบประมาณประจำป  และขั้นตอนในการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแล
การใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเหมาะสม เพื่อประโยชนของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคูมืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาตางๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคูมืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบใหมีขอมูลที่สำคัญตางๆ ของบริษัท อยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  ผู ถือหุน 
รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่นาเชื ่อถือ เปนไปตามมาตรฐานที่ดีและโปรงใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจายปนผลประจำปตอคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลใหมีขั ้นตอนใหผู ปฏิบัติงานตองรายงานเหตุการณ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ตอคณะ
กรรมการบริหารอยางทันทวงที  และในกรณีที่เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ  จะตองรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแกไข ภายในระยะเวลาอันสมควร 
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ไดรับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื ่องใดๆ ซึ ่งไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งถัดไป

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ 

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§ 

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨ 

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ 

¹Ò§»�Â¾Ã äÅŒ·Í§ 

¹Ò§ÊÒÇ³ÀÑ·Ã ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ 

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã 

µÓáË¹‹§

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

7.3.4 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¢Íºà¢µÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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                 ทั ้งนี ้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวม
ถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอำนาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท 
ซึ ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที ่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) 
เพื ่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของกำหนด
                 อยางไรก็ตามคณะกรรมการมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางกรรการและฝายจัดการไวอยาง
ชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผูบริหารของบริษัท (“ผู บริหาร”) ในที่นี ้หมายถึงผู ดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอ
จากประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงผู ซึ ่งดำรงตำแหนงเทียบเทากับระดับที่สี ่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผู ดำรงตำแหนง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเทารองประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 8 ทาน ดังนี้

ÃÒÂª×èÍÅÓ´Ñº·Õè

1

2

3

4

5

6

7

8

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ 

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨ 

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ 

¹Ò§»�Â¾Ã äÅŒ·Í§

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã 

¹Ò§ÊÒÇ³ÀÑ·Ã ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ 

¹Ò§ÈÔÃÔ¾Ã ÃµÔÃÑµ¹Ò¹¹·� 

¹Ò§ÊÒÇ¨ÒÃØ¾Ã ¡Ó¸Ã¹¾¤Ø³ 

µÓáË¹‹§

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

7.4.1 ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ

7.4 ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ èÂÇ¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃ(µÒÁ¹ÔÂÒÁ¢Í§ ¡.Å.µ.)
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1. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื ่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงาน
ในสายงานตาง ๆ
3. เปนผูมีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั ่งการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจงใด ๆ ตาม
ที่กำหนดไวในคูมืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจาง แตงตั ้ง โยกยาย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับตาง ๆ ตามที่กำหนดไวในคูมืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื ่อนไขทางการคา เพื่อประโยชนของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแตงตั้งที ่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง รวมถึงประธาน
เจาหนาที่บริหาร ใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ  จากผลการดำเนินธุรกิจ หนาที่ความรับผิด
ชอบ การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงาน ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ ซึ ่งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(2) คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน / สิทธิประโยชนอื ่น
          - ไมมี 

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั ้งแตเดือนมิถุนายน 2553 

- อื ่นๆ หมายถึง สวัสดิการอื่นๆ อาทิ รถประจำตำแหนง คาน้ำมัน และคารักษาพยาบาล เปนตน

- ผู บริหารจากบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) จำนวน  3 ทาน ไดแก นายพิรัฐ เย็นสุดใจ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ และ 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดดำรงตำแหนงและรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย

- คาตอบแทนผูบริหารในสวนของเงินเดือน ไดบวกรวมคาตอบแทนรายเดือนใหกับ นายสมพงษ วรรณภิญโญ 

ในฐานะประธานที่ปรึกษาของบริษัท

7.4.3. ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¢Íºà¢µÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õ è¢Í§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

7.4.2 ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

¤‹ÒµÍºá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ

à§Ô¹à´×Í¹âº¹ÑÊ

¨Ó¹Ç¹
(¤¹)

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
(ºÒ·)

¨Ó¹Ç¹
(¤¹)

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
(ºÒ·)

¨Ó¹Ç¹
(¤¹)

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
(ºÒ·)

à§Ô¹ÊÁ·º¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕ éÂ§ªÕ¾

14

11

13 5,333,084

34,057,721

1,724,364

27,000,273

12

10

12

12,428,978

30,862,205

591,375

17,841,852

12

10

12

4,383,294

29,840.956

935,364

24,522,298

Í×è¹æ 

ÃÇÁ

2562 2563 2564

102



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีจำนวนพนักงานทั้งสิ ้น 110 คน ซึ ่งแบงตามสายงานหลักไดดั ้งนี ้ ี 

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน ดังนี้

1.คาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัส
บริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเปนธรรม ตามความรู ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และสอดคลองกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคาตอบแทนของพนักงาน
จะตองเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และเติบโตของบริษัท ทั้งนี ้การจายคาตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผล
การดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI ซึ ่งการขึ้นเงินเดือนประจำปและการจายโบนัส
ประจำปจะขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานตาม KPI ของพนักงาน ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปที ่กำหนดโดย
สายงานทรัพยากรบุคคลและผลการประกอบกิจการของบริษัท

2. คาตอบแทนอื่น 
บริษัทฯไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 เพื่อเปนการดูแลพนักงานอยาง
ยั่งยืนในระยะยาว โดยพนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความตองการและตามระดับความ
เสี่ยงของตนเอง โดยบริษัทฯไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทิสโก มาสเตอรรวมทุนซึ่งจดทะเบียนแลว  โดยมีอัตราสวนเงินสะสม
ที่พนักงานสะสมเขากองทุน และเงินสมทบที่บริษัทสมทบเขากองทุน ดวยอัตราที่เทากันณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน
สมาชิกกองทุนทั้งสิ ้น 41 ราย คิดเปน 36.90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบ ดังนี้

 

ÊÒÂ§Ò¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ (¤¹)

12

ÊÒÂ§Ò¹ºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¼ÅÔµ 29

ÊÒÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ 30

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ¡ÒÃ¢ÒÂ 4

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ 10

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 25

ÃÇÁ 110

¹âÂºÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¾¹Ñ¡§Ò¹

7.5 ¢ŒÍÁÙÅà¡Õ èÂÇ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹
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3.สวัสดิการพนักงาน
นอกจากการจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ ใหกับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแลว บริษัทไดมีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตาง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุหมู การตรวจสุขภาพประจำป สวัสดิการเงินชวยเหลืออื่น เชน เงินชวย
เหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท กรณีพนักงานเสียชีวิต เปนตน ทั้งนี ้เพื ่อสรางขวัญและกำลังใจตั้งแตป 2563 
เปนตนมา ที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  บริษัทฯใหความสำคัญกับการดูแลดานสุขอนามัยของ
พนักงานเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหมีการทำประกันภัยกลุมคุมครองการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ใหแกพนักงานพรอมกำหนดมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื ้อของพนักงาน เชน จัดใหมีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาปฏิบัติงาน ใหสวมใสหนากาก
อนามัยหรืออุปกรณปองกันตาง ๆ ตลอดเวลาปฏิบัติงาน กำหนดใหหนวยงานปฏิบัติงานจากที่บาน (Work From Home) เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการเดินทาง เปนตนนอกจากนี้ในป 2564 บริษัทฯ ไดดำเนินการและสอบถามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ขอบังคับเกี ่ยวกับการทำงานของบริษัท และแนวทางที่กำหนดในคูมือสวัสดิการอยางครบถวนและสม่ำเสมอ

        เลขานุการบริษัท
บริษัทไดแตงตั ้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และชวยใหกรรมการและบริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี ่ยวของ รวมถึงการสงเสริมใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการ
ประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ รวมทั้ง
ดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที ่ประชุม    ผู ถือหุน และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

 

ÍÒÂØÊÁÒªÔ¡
¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÐÊÁ

ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹ÊÁ·º
 (Ê‹Ç¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï)

ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·º·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡ºÃÔÉÑ· 

(¡Ã³ÕÊÔ é¹ÊØ´¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡¡Í§·Ø¹)

1 »‚ – 5 »‚ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 0%

5 »‚ – 7 »‚ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 50%

7 »‚ – 10 »‚ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 70%

10 »‚¢Ö é¹ä» 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 5% ¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ 100%

7.6.1 ¢ŒÍÁÙÅàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊÙ§ÊØ´ã¹ÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ 
¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÒÃ·ÓºÑÞª¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

7.6 ¢ŒÍÁÙÅÊÓ¤ÑÞÍ×è¹æ
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1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
                 (ก)  ทะเบียนกรรมการ
                 (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท
                 (ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และสงสำเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวของกับการแสดงขอมูลดังตอไปนี้ รวมทั้งดูแลใหมีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือหลักฐานดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบไดในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือ
ขอมูลดังกลาว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานขางตน ใหหมายความรวมถึงการเก็บรักษาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอื่น
ใดที่สามารถเรียกดูไดโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงขอความ
                (1) การใหขอมูลประกอบการขอมติที ่ประชุมผูถือหุน
                (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตาม
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
                (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู ทำคำเสนอซื้อหุนของบริษัทจากผูถือหุนเปนการทั่วไป
                (4) การใหขอมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป ตาม
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตอไป
5. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที ่ประชุมผูถือหุน และไมกระทำการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับ
ประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
6. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี ่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพึงกระทำภายใตสถานการณ
อยางเดียวกัน โดย
               (1) การตัดสินใจไดกระทำไปดวยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสำคัญ
               (2)การตัดสินใจไดกระทำบนพื้นฐานขอมูลที่เชื ่อโดยสุจริตวาเพียงพอ และ
               (3)การตัดสินใจไดกระทำไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื ่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที ่เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตำแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดทั ้งนี ้ที ่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 
ครั ้งที ่ 4/2562 มีมติอนุมัติแตงตั ้งนางศิริพร รติรัตนานนท ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท ตั ้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เปนตน
มา ซึ ่งบุคคลดังกลาว เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณที ่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ โดยไดผานการ
ฝกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเปนและเกี่ยวของที่จะปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัทไดเปนอยางดี สามารถสนับสนุนใหการดำเนิน
งานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร เปนไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประวัติ
ดังนี ้

 

¢Íºà¢µË¹ŒÒ·Õ è¢Í§àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·
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¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊÙ§ÊØ´ã¹¡ÒÃÊÒÂ§Ò¹ºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

ª×èÍ-Ê¡ØÅ
ÍÒÂØ(»‚) /µÓáË¹‹§/ÇÑ¹·Õ è

áµ‹§µÑ é§

¹Ò§ÈÔÃÔ¾Ã ÃµÔÃÑµ¹Ò¹¹·�

ÍÒÂØ 56 »‚

´ÓÃ§µÓáË¹‹§ :

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ÇÑ¹·Õ èáµ‹§µÑ é§ 

14 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562

0.0030% äÁ‹ÁÕ 2564-

»˜¨¨ØºÑ¹

2561 - 2563

2558 – 2560

- ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ 

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃ

- ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

½†ÒÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ·

- ¼ÙŒª‹ÇÂ

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ·

- ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

½†ÒÂºÃÔËÒÃ

·ÑèÇä»

-ºÁ¨.·ÕÇÕ 

¸Ñ¹à´ÍÃ� 

-ºÁ¨.·ÕÇÕ 

¸Ñ¹à´ÍÃ� 

-ºÁ¨.·ÕÇÕ 

¸Ñ¹à´ÍÃ�

»ÃÔÞÞÒµÃÕ

- ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ³±Ôµ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÃÐ¹¤Ã

¡ÒÃÍºÃÁ

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Company 

Secretary Program 

(CSP) ÃØ‹¹ 86/2018 

¨Ò¡ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁ

Ê¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 

-ËÅÑ¡ÊÙµÃ Board 

Reporting Program 

(BRP) ÃØ‹¹ 30/2019 

¨Ò¡ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â 

-ËÅÑ¡ÊÙµÃ Company 

Report Program 

(CRP) ÃØ‹¹ 25/2019 

¨Ò¡ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â

-ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹ 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¨Ò¡ ºÃÔÉÑ·½‚¡ÍºÃÁáÅÐ

ÊÑÁÁ¹Ò¸ÃÃÁ¹ÔµÔ

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/
»ÃÐÇÑµÔÍºÃÁ

ª‹Ç§àÇÅÒ µÓáË¹‹§ ºÃÔÉÑ·

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ó§Ò¹ã¹ÃÐÂÐ 5 »‚ÂŒÍ¹ËÅÑ§
ª× èÍ-Ê¡ØÅÊÑ´Ê‹Ç¹

¡ÒÃ

¶×ÍËØŒ¹

¢Í§

ºÃÔÉÑ· (%)

¤ÇÒÁ

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¡Ñº¼ÙŒ

ºÃÔËÒÃ
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โดยในป 2564  เขารับการอบรมพัฒนาความรูตอเนื ่อง รวมทั้งสิ ้นจำนวน 6 ชั ่วโมง

นายชวลิต แกวมาลัย ผู จัดการฝายบัญชี ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี ตั ้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนมา ซึ ่งบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณทางดานบัญชี
ที ่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และเปนผูทำบัญชีที ่มีคุณสมบัติและเงื ่อนไขของการเปนผูทำบัญชีตามหลักเกณฑที่กำหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ในป 2564 ไดผานการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเปนและเกี่ยวของที่จะปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีไดเปนอยาง
ดี โดยไดเขารับการอบรมพัฒนาความรูตอเนื ่อง มีประวัติการอบรมจำนวนทั้งสิ ้น12 ชั ่วโมง

¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕ

ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÅÐËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

ª×èÍ-Ê¡ØÅ
ÍÒÂØ(»‚) /µÓáË¹‹§/ÇÑ¹·Õ è

áµ‹§µÑ é§

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ  ÇÔªªØ¹Ò¡Ã

ÍÒÂØ 59 »‚

´ÓÃ§µÓáË¹‹§ :

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

- ¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹

¡ÒÃà§Ô¹

ÇÑ¹·Õ èáµ‹§µÑ é§ 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á

2557

0.00% äÁ‹ÁÕ 2557 - 

»˜¨¨ØºÑ¹

2549 - 

»˜¨¨ØºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹

à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

-ºÁ¨.·ÕÇÕ 

¸Ñ¹à´ÍÃ� 

-ºÁ¨.·ÕÇÕ 

¸Ñ¹à´ÍÃ� 

»ÃÔÞÞÒâ· 

- ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÑÞªÕ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§

»ÃÔÞÞÒµÃÕ

- ÊÒ¢ÒºÑÞªÕ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ³±Ôµ

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/
»ÃÐÇÑµÔÍºÃÁ

ª‹Ç§àÇÅÒ µÓáË¹‹§ ºÃÔÉÑ·

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ó§Ò¹ã¹ÃÐÂÐ 5 »‚ÂŒÍ¹ËÅÑ§
ª× èÍ-Ê¡ØÅÊÑ´Ê‹Ç¹

¡ÒÃ

¶×ÍËØŒ¹

¢Í§

ºÃÔÉÑ· (%)

¤ÇÒÁ

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¡Ñº¼ÙŒ

ºÃÔËÒÃ
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ª×èÍ-Ê¡ØÅ
ÍÒÂØ(»‚) /µÓáË¹‹§/ÇÑ¹·Õ è

áµ‹§µÑ é§

¹Ò§ÊÒÇÈÁ¨ÃÕÂ� á¡ŒÇ¢ÍÁ´Õ
ÍÒÂØ 34 »‚
Certified Professional
Internal Audit of T
hailand (CPIAT)
»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÍºÃÁ
-ËÅÑ¡ÊÙµÃ 
¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 
ÃØ‹¹ 1-2
-ËÅÑ¡ÊÙµÃ 
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
-ËÅÑ¡ÊÙµÃ COSO
2013 ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐ
»¯ÔºÑµÔ
-â¤Ã§¡ÒÃ´ÓÃ§áÅÐ
»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾
§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
-áºº»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§
à¡Õ èÂÇ¡ÑºÁÒµÃ¡ÒÃ
µ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ è¹
-á¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ×ºÊÇ¹ Ê
ÍºÊÇ¹ ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
-ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÇÔªÒªÕ¾
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 
(International 
Standards for 
the Professional 
Practice of Internal 
Auditing)
-ÍºÃÁàµÃÕÂÁµÑÇÊÍº 
CIA Part II 
ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ

äÁ‹ÁÕ äÁ‹ÁÕ 2549 - 

2551

»‚ 2552 -

2553

»‚ 2554 – 

2559

ÁÔ.Â. 

2559 - 

»˜¨¨ØºÑ¹

¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹

¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹ÍÒÇØâÊ

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃáÅÐ

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂ

µÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹

á¼¹¡µÃÇ¨

ÊÍºÀÒÂã¹/

º¨.ÊÍººÑÞªÕ

¸ÃÃÁ¹ÔµÔ

ãËŒºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨

ÊÍººÑÞªÕ

áÅÐµÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹

ºÃÔÉÑ· 

µÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹¸ÃÃÁ¹ÔµÔ 

¨Ó¡Ñ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

µÃÇ¨ÊÍº

ÀÒÂã¹ 

¤Ø³ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- »ÃÔÞÞÒµÃÕ 

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐ

ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� àÍ¡¡ÒÃºÑÞªÕ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò 

(ºÑÞªÕ ºÑ³±Ôµ)

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÍºÃÁ

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ 

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

à¾×èÍàµÃÕÂÁµÑÇà»š¹ 

¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

ÃÑºÍ¹ØÞÒµÊÒ¡Å 

(Pre CIA) 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤Ø³ÇØ²Ô·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/
»ÃÐÇÑµÔÍºÃÁ

ª‹Ç§àÇÅÒ µÓáË¹‹§ ºÃÔÉÑ·

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ó§Ò¹ã¹ÃÐÂÐ 5 »‚ÂŒÍ¹ËÅÑ§
ª× èÍ-Ê¡ØÅÊÑ´Ê‹Ç¹

¡ÒÃ

¶×ÍËØŒ¹

¢Í§

ºÃÔÉÑ· (%)

¤ÇÒÁ

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¡Ñº¼ÙŒ

ºÃÔËÒÃ
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(1)  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปบัญชี 2564 ที่ประชุมผูถือหุนครั ้งที ่ 1 ประจำป 2564 มีมติแตงตั ้งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยจายคาตอบแทน ดังนี้

(2)  คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนเกี่ยวกับงานบริการซึ่งไดแก คาเดินทาง คาโทรสาร คาโทรศัพท และคาถายเอกสาร ในรอบป
บัญชี 2564  เปนจำนวนเงิน 23,375 บาท ใหแก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด

ÃÒÂ¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

ºÃÔÉÑ· ·ÕÇÕ ¸Ñ¹à´ÍÃ� ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 1,160,000

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ    590,000

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔ é¹ 1,750,000

7.6.2 ¤‹ÒµÍºá·¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ 



ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÓ¤ÑÞ
´ŒÒ¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
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ในรอบป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของบริษัทเพื่อปรับใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
การดำเนินธุรกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคูไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมอบหมายบทบาท
หนาที่การดำเนินงานดานตาง ๆ ผานคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่เปน
ประโยชนตอองคกร นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานที่โปรงใสสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบดำเนิน
การประเมินโดยยึดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั ้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 2 ทานจาก
จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทั้งหมด 3 ทาน และอนุมัติขอบเขตอำนาจหนาที่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
ของบริษัท โดยพิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกของบริษัท และเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่เกี ่ยวของ รวมถึง
พิจารณาถึง ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความรู ความสามารถ และวิสัยทัศนที ่เอื ้ออำนวยตอธุรกิจของบริษัทฯ 
หลังจากนั้นจะนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั ้ง

8. ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÓ¤ÑÞ´ŒÒ¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

8.1 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

8.1.1 ¡ÒÃÊÃÃËÒ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการประชุมโดยปกอยางนอยปละ 4 ครั ้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน ซึ ่งการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดใหคณะกรรมการ
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน และมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวนเปนลายลักษณอักษร มีการจัดเก็บ
รักษารายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน

ทั้งนี ้ ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 6 ครั ้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมไวลวงหนา

8.1.2 ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁáÅÐ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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การจายคาตอบแทน
บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการใหสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท 
โดยอยูในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม ซึ ่งตองไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุน
 
ซึ ่งในป 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั ้งที ่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูป
คาเบี้ยประชุมตอครั ้งและคาตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาทตอป ดังนี ้

หมายเหตุ : นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในป 2564  สรุปไดดังนี้

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÊÁ¾§É� ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

6/6

5/6

6/6

6/6

6/6

5/6

6/6

6/6

100

83.33

100

100

100

83.33

100

100

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

100

100

100

100

100

100

100

100

µÓáË¹‹§
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·

ÃŒÍÂÅÐ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ÊÒÁÑÞ
¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹

ÃŒÍÂÅÐ
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(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาเบี้ยประชุม 

คาตอบแทนรายไตรมาส  

µÓáË¹‹§ ¤‹ÒàºÕ éÂ»ÃÐªØÁµ‹Í¤ÃÑé§ (ºÒ·)

µÓáË¹‹§
¤‹ÒµÍºá·¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ (ºÒ·) 

µ‹Í·‹Ò¹µ‹ÍäµÃÁÒÊ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 30,000

¡ÃÃÁ¡ÒÃ 30,000

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 20,000

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 15,000

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

20,000

15,000

20,000

15,000

20,000

15,000
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                  สำหรับป 2564 มีคาตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ ้น 901,333.00บาท (เกาแสนหนึ่งพันสามรอยสามสิบสามบาทถวน) 
ซึ ่งเปนจำนวนเงินไมเกิน 2,000,000.-บาทตามที่ไดรับอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 
1. คาตอบแทนกรรมการนี้ไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนอื ่นที่จายใหกับกรรมการซึ่งดำรงตำแหนงผู บริหารของบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(2) คาตอบแทนอื่น

         -  ไมมี

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÊÁ¾§É� ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔ é¹

120,000 120,000

75,000

90,000

80,000

60,000

60,000

-

20,000

15,000

20,000

15,000

-

340,000

276,333

285,000

106,333

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

346,333 285,000 200,000 35,000 35,000 901,333

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¤³Ð

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

¤‹ÒµÍº
á·¹

ÃÒÂäµÃÁÒÊ

¤‹ÒàºÕ éÂ
»ÃÐªØÁ

¤‹ÒàºÕ éÂ
»ÃÐªØÁ

¤‹ÒàºÕ éÂ
»ÃÐªØÁ

¤‹ÒàºÕ éÂ
»ÃÐªØÁ

ÃÇÁ

¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ

¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò

¤‹ÒµÍºá·¹
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8.1.3 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃ

โดยเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) มีดังนี ้

ทั ้งนี ้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการประจำป 2564 มีดังนี ้

การประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร เปนผูประเมินการปฏิบัติงานของผูดำรงตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร ประจำป 2564 เพื่อใหใชในการพิจารณาผลตอบแทน โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูแจงผลการประเมิน
และความคิดเห็นของกรรมการใหประธานเจาหนาที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป สำหรับป 2564 สรุปการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารวามีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในเกณฑ “ดีเยี ่ยม” หรือคิดเปนคะแนน
เฉลี่ย 96.92 %

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคล เปนประจำ
ทุกป เพื ่อใหเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนขอคิดเห็น
ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหวางปที ่ผานมา 
โดยสงใหเลขานุการบริษัทสรุป และนำเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน

ÃÐ´Ñº¼Å§Ò¹

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ð ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÒÂºØ¤¤Å

1.â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 1.¨ÃÃÂÒºÃÃ³áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2.º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õ è áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2.¡ÒÃ¡ÓË¹´¡ÅÂØ·¸� ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ 
áÅÐµÔ´µÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

3.¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐ¡ÒÃ·ÓË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ 3.¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

4.¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ

5.¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒºÃÔËÒÃ

97.73 % ÃÐ´Ñº´ÕàÂÕ èÂÁ 96.38 % ÃÐ´Ñº´ÕàÂÕ èÂÁ

ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹

¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ

¤Ðá¹¹»ÃÐàÁÔ¹ (%)

ÃÐ´Ñº A - ´ÕàÂÕ èÂÁ 85 – 100 %

ÃÐ´Ñº B - ´Õ 70 – 84 %

ÃÐ´Ñº C - »Ò¹¡ÅÒ§ 55 – 69 %

ÃÐ´Ñº D - »ÃÑº»ÃØ§ 0 – 54 %
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8.1.4 º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
          1) การทบทวนกฎบัตร บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการทบทวนกฎบัตร บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอยอยางสม่ำเสมอ โดยในป 2564 ไดจัดใหมีการทบทวนจำนวน 1 ครั ้ง เมื ่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564
          2) การแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 มีมติอนุมัติแตงตั ้งนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ประธาน
เจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2564 เปนตนไป 
          3) การอบรมสำหรับกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหกรรมการเขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา ทั้งหลักสูตร
การอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกทานตองไดรับการฝกอบรม เพื่อใหเขาใจการปฎิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ โดยคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหความสำคัญในการเขารวมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรตาง หรือ
พัฒนาความรูความสามารถ โดยกรรมการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตรกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไดแกหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
(ตามเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร)

          4) การสืบทอดตำแหนง
คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร ผู บริหารระดับสูงและตำแหนงในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติงาน ศักยภาพและความพรอมของ
แตละบุคคลเปนหลัก ทั้งนี ้บริษัทไดจัดใหมีการเตรียมความพรอมสำหรับบุคคลที่เปน Successor ในการพัฒนาความรู ความ
สามารถ และทักษะที่จำเปนตามตำแหนงงาน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่สูงขึ ้นไปในอนาคต เพื่อ
สืบทอดงานในกรณีที่ผู บริหารระดังสูงหรือผูบริหารในตำแหนงสายงานหลักที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดวาระการดำรง
ตำแหนง หรือเกษียณอายุ
         5) การกำหนดนโยบาย และติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่ในการรวมกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับติดตาม ดูแล สงเสริมและสนับสนุนใหฝายจัดการนำกลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ รวม
ถึงพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหระบบดังกลาวดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค
         6) การกำกับดูแลฝายจัดการ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจาก
นั้นยังไดมีการพิจารณาทบทวนระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการอีกดวย

และในป 2564 มีกรรมการและผูบริหารเขาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

ª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã
- ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃÊÒÂ§Ò¹
    ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ (CFO)
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

µÓáË¹‹§ ª× èÍËÅÑ¡ÊÙµÃ

ÀÒÉÕÊÓËÃÑº¹Ñ¡ºÑÞªÕ ÀÒÉÕÍÒ¡Ã·Ñé§ÃÐºº

ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ TFRS

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
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8.2 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
8.2.1 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

8.2.2 º·ºÒ·¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั ้ง ปละ 4 ครั ้ง โดยกำหนดวาระการประชุม
ไวลวงหนาอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการอยางนอยปละ 1 ครั ้ง ในการ
ปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับ
ผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานของบริษัทมาจากกรรมการอิสระ
ที่คุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 
ทั ้งนี ้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ
รักษ และ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ ้น 4 ครั ้ง  โดยมีขอมูลการประชุมดังนี้

หมายเหต ุ : นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

การแตงตั้งผู ตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที ่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติแตงตั ้ง นางสาวศมจรีย แกวขอมดี และ
นายวิชัย อรามแสงธรรม จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยเปนผูทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี ้ผู ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือผูบริหารของบริษัทฯ

การกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที ่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำป 2564 
ซึ ่งผู ตรวจสอบภายในไดนำเสนอ

การกำกับดูแล และติดตามประเด็นขอสังเกตุจากการตรวจสอบภายใน
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบรายงานการตรวจติดตามประเด็นขอสังเกต จากการตรวจสอบภายในของ
ผูตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ครั ้ง  ครั ้งที ่  1 เมื ่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 และครั้งที ่ 2 เมื ่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

1

2

3

µÓáË¹‹§
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¤³Ð¡ÃÃÁ

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

ÃŒÍÂÅÐ

4/4

4/4

4/4

100

100

100

1/1

1/1

1/1

100

100

100

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ÊÒÁÑÞ
¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
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8.3 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
8.3.1 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

8.3.2 º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ è¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§

ในป 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ ้น 1 ครั ้ง โดยมีขอมูลการประชุมดังนี้

หมายเหตุ : นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ในป 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
        (1)ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั ้งที ่ 1/2564 ซึ ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติ
แผนบริหารความเสี่ยงประจำป 2564 
        (2)พิจารณาผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
        (3)กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามแผนงาน
        (4)พิจารณาปจจัยเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหมระหวางป
        (5)พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแตงตั ้งนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§1

µÓáË¹‹§ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃŒÍÂÅÐ

1/1 100 1/1 100

ÃÈ.´Ã.¡ÑÅÂÒ¹Õ ÀÒ¤ÍÑµ
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§2 1/1 100 1/1 100

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§3 1/1 100 1/1 100

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§4 1/1 100 1/1 100

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§5 1/1 100 1/1 100

¹Ò§»�Â¾Ã äÅŒ·Í§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§6 1/1 100 1/1 100

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§7 1/1 100 1/1 100

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ÊÒÁÑÞ
¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹

ÃŒÍÂÅÐ
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8.4 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
8.4.1 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

8.4.2 º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ è¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ ้น 1 ครั ้ง โดยมีขอมูลการประชุมดังนี้

หมายเหตุ : นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีผลตั้งแต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
       (1)พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่
พนจากตำแหนงตามวาระ
       (2)พิจารณาทบทวนเรื ่องการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
       (3)พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
       (4)พิจารณากำหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง
       (5)พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

ÃÈ.´Ã.Á¹µÃÕ âÊ¤µÔÂÒ¹ØÃÑ¡É�

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

1

µÓáË¹‹§
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÊÃÃËÒÏ

ÃŒÍÂÅÐ

1/1 100 1/1 100

¹ÒÂÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ ¨ÔÃÒ¸ÔÇÑ²¹�

¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

2 1/1 100 1/1 100

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹3 1/1 100 1/1 100

4

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ÊÒÁÑÞ
¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹

ÃŒÍÂÅÐ

ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564



8.5 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õ è¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

8.5.1 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

8.5.2 º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ è¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ที ่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 7 ทาน 

ในป 2564 มีการประชุมรวมทั้งสิ ้น 11 ครั ้ง โดยมีขอมูลการประชุมดังนี้

ในป 2564 คณะกรรมการบริหาร ไดปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
             (1)กำหนดกลยุทธและแผนธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทางธุรกิจเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
             (2)จัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจ รวมถึงงบประมาณรายจายประจำป 
             (3)ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ ตลอดจนกำกับ ควบคุม และดูแลบริหารงานใหเปนไปตามแผนงานที่ได
กำหนดไว และสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท
             (4)ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชนอยางสูงสุดของบริษัท ผู ถือหุน และผูมีสวนไดเสีย

ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ

¹Ò§ÀÑ·ÃÀÃ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ1

µÓáË¹‹§
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ

ÃŒÍÂÅÐ

11/11 100 1/1 100

¹ÒÂÀÙÉÔµ äÅŒ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ2 10/11 90.90 1/1 100

¹ÒÂ¾ÔÃÑ° àÂç¹ÊØ´ã¨

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ
ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹

3 8/11 72.72 1/1 100

¹ÒÂ³°¡Äµ ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ 
ÊÒÂ§Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

4 9/11 81.81 1/1 100

¹Ò§»�Â¾Ã äÅŒ·Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ 5 11/11 100 1/1 100

¹Ò§ÊÒÇ³ÀÑ·Ã ÇÃÃ³ÀÔÞâÞ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ 
ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´

6 11/11 100 1/1 100

¹Ò§ÊÒÇ¹ÒÃÕ ÇÔªªØ¹Ò¡Ã

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ èºÃÔËÒÃ 
ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ

7 11/11 100 1/1 100

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ÊÒÁÑÞ
¼ÙŒ¶×ÍËØ Œ¹

ÃŒÍÂÅÐ
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¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทยอยเพื่อรักษาผลประโยชนจากเงินลงทุนของบริษัท โดยการสงบุคคล
เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการ ผู บริหารและผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทยอย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผานการเปดเผยขอมูล
รายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหวางกันกับบริษัทยอยดังกลาว โดยใชหลักเกณฑที่เกี ่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
และการทำรายการซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี ่ยวของ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมิน
และตรวจสอบอยางรัดกุมผานระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย เปนไป
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบขอบังคับในการนำขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื ่อประโยชนของตนเอง
หรือผูอื ่น ดังนี ้ 
                  1. กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทตองปฏิบัติดังนี ้
                             (ก) ตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
                             (ข)ตองไมนำความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ
เพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
                             (ค)ตองไมทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน
บริษัท และ/หรือเขาทำนิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
                             ทั ้งนี ้ กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ซึ ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเลี ่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอ
สาธารณชน โดยขอกำหนดดังกลาวใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู บริหาร และลูกจางของ
บริษัทดวย หากผูใดฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทำผิดรายแรง
                 2. กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงผู สอบบัญชีของบริษัท ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพยในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
                 3. ทางบริษัทไดประกาศขอบังคับดังกลาวใหกรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และลูกจางทราบโดยทั่วกัน 

บริษัทใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผู ปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให
เกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม

9. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹

9.1 ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÅÐºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

9.2 ¡ÒÃ´ÙáÅàÃ× èÍ§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹

9.3 ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§
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บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน 
ซึ่งทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท 
การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี ่ยวของกับบริษัท การตรวจสอบ
พิเศษ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบ
และถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยผูตรวจสอบภายในถูกกำหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการกำหนดและประเมินความเสี่ยง
ของกิจการ มีการกำหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินงานของบริษัท 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกระบบงาน

จากการประเมินดังกลาวคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัท และ บริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปองกันทรัพยสินอันเกิดจากผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอำนาจ 
มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ
ที่ทำใหกรรมการผูสอบบัญชี และผูมีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันสมควร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีความเห็นวาบริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี ่ยวของ รวมทั้งจัดทำงบการเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินของบริษัท และ บริษัทยอย ถูกตองและครบถวนเปนที่นาเชื ่อถือได และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที ่
รับรองทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบกำกับดูแลใหฝายบริหารจัดใหมี
ระบบควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ  โดยครอบคลุมทุกดาน  ทั ้งดาน
การเงิน บัญชี การปฏิบัติงาน  การดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี ่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจ
สอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทอยูเสมอ 
โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบ  สอบทานและติดตามผลระบบการปฏิบัติงานของทุกระบบงานใหเปนไปตาม
แผนงานตรวจสอบภายในประจำปที ่คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน  และการแกไขปรับปรุงการปฎิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ  เพื่อใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น

สำหรับป 2564 คณะกรรมการบริษัท  ไดสรุปความเห็นเกี ่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท เห็นวาโดยรวมบริษัทและบริษัทยอยมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนิน
ธุรกิจ การที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอำนาจ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความ
อิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำใหกรรมการ ผู สอบบัญชี 
และผูมีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระหวางป 2562 – 2564 และไตรมาสลาสุด มีดังนี ้
ป 2562

9.4 ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
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ºØ¤¤Å/¹ÔµÔºØ¤¤Å
·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§

¹ÒÂà¨É®Ò âÍÊ¶ÒàÅÔÈ

¹.Ê.ÈÔÃÔ¹Ò®  ¡Ø¹¸Ã

¼ÙŒºÃÔËÒÃºÃÔÉÑ· ºÔê¡àºÃ¹ ¨Ó¡Ñ´ 
(ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ) â´Â»˜¨¨ØºÑ¹
´ÓÃ§µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

¼ÙŒºÃÔËÒÃºÃÔÉÑ· ºÔê¡àºÃ¹ ¨Ó¡Ñ´ 
(ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ) â´Â»˜¨¨ØºÑ¹
´ÓÃ§µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃÑº¨ŒÒ§à»š¹ : â»Ã´ÔÇà«ÍÃ�/¼Ù Œ¡Ó¡Ñº 
ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÑº¨ŒÒ§¼ÅÔµ

ÃÑº¨ŒÒ§à»š¹ : ¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒ¡Ó¡Ñº 
ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÑº¨ŒÒ§¼ÅÔµ

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔ é¹

275,010.31

20,463.92

295,474.23

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃ
ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§
ÃÒÂ¡ÒÃ
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ป 2563

ºØ¤¤Å/¹ÔµÔºØ¤¤Å
·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§

¹ÒÂà¨É®Ò âÍÊ¶ÒàÅÔÈ
¼ÙŒºÃÔËÒÃºÃÔÉÑ· ºÔê¡àºÃ¹ ¨Ó¡Ñ´ 
(ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ) â´Â»˜¨¨ØºÑ¹
´ÓÃ§µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃÑº¨ŒÒ§à»š¹ : â»Ã´ÔÇà«ÍÃ�/¼Ù Œ¡Ó¡Ñº 
ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÑº¨ŒÒ§¼ÅÔµ

20,000

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃ
ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§
ÃÒÂ¡ÒÃ

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔ é¹ 20,000

ป 2564  บริษัทไมมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ºØ¤¤Å/¹ÔµÔºØ¤¤Å
·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§

äÁ‹ÁÕ äÁ‹ÁÕ äÁ‹ÁÕ 0.00

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃ
ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§
ÃÒÂ¡ÒÃ

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔ é¹ 0.00
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บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผู อื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองวา

               1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน
สาระที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว

               2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื ่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสำคัญทั้งของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

                3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทฯ ไดแจงขอมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ ่งครอบคลุม
ถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทำรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย

ในการนี้ เพื ่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯไดมอบหมายให 
นางศิริพร รติรัตนานนท เปนผูลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางศิริพร รติรัตนานนท 
กำกับไว บริษัทฯจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน

 ชื ่อ               ตำแหนง                               ลายมือชื่อ

               1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ                       ประธานกรรมการ

               2. นางภัทรภร วรรณภิญโญ                           รองประธานกรรมการ

            ผู รับมอบอำนาจ

               นางศิริพร รติรัตนานนท        เลขานุการบริษัท

การรับรองความถูกตองของขอมูล
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àÍ¡ÊÒÃá¹º1 : ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡Õ èÂÇ¡Ñº¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ

อายุ 62 ป

ดำรงตำแหนง :

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน

วันที่แตงตั ้ง 26 กุมภาพันธ 2557

- กรรมการอิสระ

วันที่แตงตั ้ง 3 สิงหาคม 2557

ปริญญาเอก 

สาขาเศรษฐศาสตร UNIVERSITY OF

MINNESOTA, U.S.A.

ปริญญาโท 

- สาขาเศรษฐศาสตร UNIVERSITY OF 

MINNESOTA, U.S.A. 

- สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ปริญญาตรี 

สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม

ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย(IOD) Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ นที่ 69/2008 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551

ไมมี ไมมี 2563 – ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

2558 – ปจจุบัน

2555 – ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โคลเวอร 

เพาเวอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมกาเคม 

(ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีสตโคสท 

เฟอรนิเทค จำกัด 

(มหาชน)

บริษัท สหการประมูล 

จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน

 

อายุ 72 ป

ดำรงตำแหนง :

- กรรมการบริษัท

   วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

  คาตอบแทน

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  วันที่แตงตั ้ง 3 สิงหาคม 2557

 * วันที่ลาออก 19 พฤศจิกายน 2564

ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจ (Operations Research)

IONA University, U.S.A.

ปริญญาตร ี

วิศวกรรมไฟฟา University of

Maryland (COLLEGE PARK) U.S.A.

การอบรม

-  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

   หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน รุ นที่ 13

-  ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

   (IOD) Director Certification 

   Program (DCP) รุ น 37/2003 

   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

   กรรมการบริษัทไทย

 

ไมมี ไมมี ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

-ประธานกรรมการ 
-กรรมการอิสระ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จำกัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน

อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

อายุ 64 ป

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริษัท
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่แตงตั ้ง 3 สิงหาคม 2557

ปริญญาเอก 

- Ph.D (Finance) RMIT 

  University, Melbourne, Australia

- M.Bus. (By Research) RMIT 

  University, Melbourne, Australia

ปริญญาโท 

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

  (บริหารธุรกิจ-การเงิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(NIDA)

ปริญญาตรี 

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย

การอบรม

ประกาศนียบัตร 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation 

Program (DAP) รุ นที่ 99/2012 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

 

ไมมี ไมมี 2553 – ปจจุบัน

2556 - 2558

-ประธานคณะกรรมการ

 บริหารหลักสูตร

 บริหารธุรกิจ

 ดุษฎีบัณฑิต

รองอธิการบดีฝายการเงิน

กรรมการ

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางภัทรภร  วรรณภิญโญ

อายุ 61 ป

ดำรงตำแหนง :
- รองประธานกรรมการบริษัท
  (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
  คาตอบแทน
  วันที่แตงตั ้ง 26 กุมภาพันธ 2557

- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ น 111/2014 
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 

24.13% คูสมรสของ
นายสมพงษ
วรรณภิญโญ

2554 - ปจจุบัน

2559 – ปจจุบัน

2561 – ปจจุบัน

2561 – ปจจุบัน

2561 – ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

2556 – 2562

กรรมการ

กรรมการ

นายกสมาคมศิษย
เกาคณะบริหารธุรกิจ

อุปนายกสมาคม
ศิษยเกา

กรรมการ

อุปนายกสมาคม

กรรมการ

บริษัท ครีเอทิส 

มีเดีย จำกัด

บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร

มูลนิธิสัมมาชีพ

สโมสรซอนตา กรุงเทพ9

บริษัท อีเอ็ม 

เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด

นายสมพงษ  วรรณภิญโญ

อายุ 71 ป 

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม)
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญากิตติมศักดิ์
เทคโนโลยีบัณฑิตการโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ น 111/2014 
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

 

19.44% คูสมรสของ
นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

2563 – ปจจุบัน

2554 – ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

ประธานที่ปรึกษา

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท ทีวี ธันเดอร 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท ครีเอทิส 

มีเดีย จำกัด

สมาพันธสมาคม

วิชาชีพวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายภูษิต  ไลทอง

อายุ 61 ป
 
ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญาตร ี
ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ น 112/2014 
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 

0.03% ไมมี 2564 - ปจจุบัน

2557 - 2563

ที่ปรึกษา

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

บริษัท ทีวี ธันเดอร 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ธันเดอร 

จำกัด (มหาชน)

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ

อายุ 43 ป

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

- ประธานเจาหนาที่บริหารสายงาน
  การขายและการลงทุน    

ปริญญาโท  
Marketing Sasin Graduate 
Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn

ปริญญาตร ี
Science in Business 
Administration, 
Investments/Finance Babson 
College Massachusetts, U.S.A.

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ น 111/2014 
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 

1.06% คูสมรสของ
นางสาวณภัทร
วรรณภิญโญ

2554 - ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

- กรรมการ
  กรรมการบริหาร

- กรรมการ

บริษัท ครีเอทิส 

มีเดีย จำกัด

บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

อายุ 37 ป

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่แตงตั ้ง 22 กุมภาพันธ 2564
 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  สายงานปฏิบัติการ

ปริญญาโท  
Enterprise Management 
for Creative UK 

ปริญญาตร ี
Sociology and Anthropology 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation Program
(DAP) รุ น 111/2014 
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 

11.27% - บุตรของ
นายสมพงษ
วรรณภิญโญ
และ
นางภัทรภร
วรรณภิญโญ

- พี่นองกับ
นางสาวณภัทร
วรรณภิญโญ

2554 - ปจจุบัน

2556 – 2562

- กรรมการ

- กรรมการบริหาร

บริษัท ครีเอทิส 

มีเดีย จำกัด

บริษัท อีเอ็ม 

เอ็นเตอรเทนเมนต 

จำกัด

นางสาวณภัทร  วรรณภิญโญ

อายุ 42 ป

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริหาร
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

- รองประธานเจาหนาที่บริหาร
  สายงานการตลาด

ปริญญาโท  
Marketing University of 
East Anglia, UK 

ปริญญาตร ี
Communication Art 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 

8.10% - บุตรของ
นายสมพงษ
วรรณภิญโญ 
และ
นางภัทรภร
วรรณภิญโญ
- พี่นองกับ
นายณฐกฤต
วรรณภิญโญ
- คูสมรสของ
นายพิรัฐ
เย็นสุดใจ

2554 - ปจจุบัน - กรรมการ  
  กรรมการบริหาร

บริษัท ครีเอทิส 
มีเดีย จำกัด
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา ตำแหนง บริษัท

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นางปยพร  ไลทอง

อายุ 59 ป

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญาตร ี
ครุศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 2557 – ปจจุบัน - ผู ชวยประธาน
  เจาหนาที่บริหาร

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด

นางสาวนารี  วิชชุนากร

อายุ 60 ป

ดำรงตำแหนง :
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่แตงตั ้ง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญาโท 
สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตร ี
สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

0.00% ไมมี 1 ม.ค.2564 – 
31 ธ.ค.2564

2557 - 2563

- รองประธาน
  เจาหนาที่บริหาร
  สายงานการเงิน
  และบัญชี

ผู ชวยประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
สายงานการเงิน

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด

นางศิริพร รติรัตนานนท

อายุ 57 ป

ดำรงตำแหนง :
- เลขานุการบริษัท
  วันที่แตงตั ้ง 14 สิงหาคม 2562

ปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพระนคร

การอบรม
- หลักสูตร Company Secretary 
  Program (CSP) รุ น 86/2018 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Board Reporting 
  Program (BRP) รุ น 30/2019 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Company Report 
  Program (CRP) รุ น 25/2019 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการประชุมผูถือหุน 
  การประชุมคณะกรรมการ 
  จาก บริษัทฝกอบรม
  และสัมมนาธรรมนิติ
 

0.0030% ไมมี 2564 - ปจจุบัน

2561 - 2563

2559 – 2560

2558 - 2559

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
สายงานการจัดการ

ผูอำนวยการฝาย
เลขานุการบริษัท

ผูชวยเลขานุการ
บริษัท

ผูอำนวยการ
ฝายบริหารทั่วไป

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด

บมจ.ทีวี ธันเดอร จำกัด
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หมายเหตุ 
1. / = กรรมการบริษัท X = ประธานกรรมการบริษัท  //  = กรรมการบริหาร O = ผูชำระบัญชี
2. CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด 
    BB = บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด
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ª×èÍ – ¹ÒÁÊ¡ØÅ

นางภัทรภร วรรณภิญโญ / , // / , X

/ , //

/ , // / , //

/

/ , X , // / , //

/ 

นายสมพงษ วรรณภิญโญ

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ

นายเจษฎา โอสถาเลิศ

CMED BB
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ชื่อ-สกุล

อายุ(ป) /ตำแหนง/วันที่แตงตั ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

สัดสวน

การถือหุน

ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ

กับผูบริหาร
ชวงเวลา

ตำแหนงและ

ชื่อหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน / สังกัด /

บริษัท

ประสบการณทำงานยอนหลัง

นางสาวศมจรีย แกวขอมดี

อายุ 34 ป

Certified Professional 
Internal Audit of Thailand (CPIAT)
ประวัติการอบรม
-หลักสูตร ผู ตรวจสอบภายใน 
รุ น 1-2
-หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง
-หลักสูตร COSO 2013 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
-โครงการดำรงและปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของหนวยงาน
-แบบประเมินตนเองเกี ่ยวกับ
มาตรการตอตานการคอรรัปชั ่น
-แนวทางการสืบสวน 
สอบสวน การทุจริต
-มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for 
the Professional Practice of 
Internal Auditing)
-อบรมเตรียมตัวสอบ 
CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี2

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เอกการบัญชี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
(บัญชี บัณฑิต)
ประวัติการอบรม
โครงการอบรม 
การตรวจสอบภายใน 
เพื่อเตรียมตัวเปน 
ผู ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล (Pre CIA) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี ป 2549 - 2551
ป 2552 -.2553
ป 2554 – 2559

มิ.ย.2559 - ปจจุบัน

ผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายใน
อาวุโส
ผูชวยผูจัดการ

กรรมการบริหารและ
ผูจัดการฝาย
ตรวจสอบภายใน

แผนกตรวจสอบภายใน/

บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ

ใหบริการตรวจสอบบัญชี

และตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จำกัด

ใหบริการตรวจสอบ

ภายใน
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หลักทรัพยที ่ประเมิน ผูประเมิน วันที่ประเมิน
วัตถุประสงค

การประเมิน
ราคาประเมิน

29 พ.ย. 2564 เพื่อทราบมูลคา
ปจจุบัน

ของทรัพยสิน

 360,600,000 บาท1.  ที ่ดิน : จำนวน เนื้อที่ 8 - 1 - 76.3 ไร
สิ ่งปลูกสราง : อาคาร Studio และสิ่งปลูกสราง
                     รวม 6 รายการ พรอมสวนควบ
                     พัฒนา
ที่ตั ้งทรัพยสิน : 8 ซอยเคหะรมเกลา 78 
                       แยก 1 ถนนราษฎรพัฒนา 
                       แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
                       จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ ์ : โฉนดที่ดินเลขที่ 16688, 16689,
ที่ดิน             16628, 16690, 3758, 3759, และ
                    16691
กรรมสิทธิ์ถือครอง : กรรมสิทธิ์ถือครอง
                             โดยสมบูรณ
ผู ถือครองกรรมสิทธิ์ : บริษัท ทีวี ธันเดอร 
                               จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายปยวรา ชาญเชี่ยว
ผูสำรวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน (วส.1782)

นายนพพันธ ลี ้ฤทธิกุลชัย
ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.399)

ผูประเมินหลักทีไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(สำนักงาน ก.ล.ต.)

หลักทรัพยที ่ประเมิน ผูประเมิน วันที่ประเมิน
วัตถุประสงค

การประเมิน
ราคาประเมิน

2 ธ.ค. 2564 เพื่อทราบมูลคา
ปจจุบัน

ของทรัพยสิน

130,172,000 บาท2.  กลุมที่ 1 : ที ่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 527
     กลุมที่ 2 : ที ่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 429
     กลุมที่ 3 : ที ่ดินวางเปลา
ที่ตั ้งทรัพยสิน : ซอยพระยาประเสริฐ 
                       ถนนอินทราภรณ
                       แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
                       กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ ์ที ่ดิน 
กลุมที่ 1 : โฉนดที่ดินเลขที่ 33978, 33979,
               33980 และ 33981 จำนวน 4 ฉบับ
               เนื ้อที ่รวม 1-3-60.0 ไร
กลุมที่ 2 : โฉนดที่ดินเลขที่ 34117, 34118,
               34127 และ 34128 จำนวน 4 ฉบับ
               เนื ้อที ่รวม 0-2-70.0 ไร
กลุมที่ 3 : โฉนดที่ดินเลขที่ 34137 และ 34138
               จำนวน 2 ฉบับ เนื ้อที่รวม 0-1-38.0 ไร

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายสุดเขตต คงเนตร
ผูสำรวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน (สม.954)

นายนพพันธ ลี ้ฤทธิกุลชัย
ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.399)

ผูประเมินหลักทีไดรับความเห็นชอบจาก
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(สำนักงาน ก.ล.ต.)
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หลักทรัพยที ่ประเมิน ผูประเมิน วันที่ประเมิน
วัตถุประสงค

การประเมิน
ราคาประเมิน

ประเภทอาคารสิ่งปลูกสราง
กลุมที่ 1 : อาคารสำนักงาน 3 ชั ้น เลขที่ 527,
               อาคารอเนกประสงคชั ้นเดียว พรอม
               ชั ้นลอย, โรงจอดรถ, ปอมยาม, รั ้ว
               คอนกรีตและประตูรั ้ว, ลานจอดรถ 1
               และลานจอดรถ 2 
กลุมที่ 2 : อาคารสตูดิโอพรอมสำนักงาน 2 ชั ้น
               เลขที่ 429
กลุมที่ 3 : ที ่ดินวางเปลา
กรรมสิทธิ์ถือครอง : กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ
ผู ถือครองกรรมสิทธิ์ : บริษัท ทีวี ธันเดอร 
                               จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพยที ่ประเมิน ผูประเมิน วันที่ประเมิน
วัตถุประสงค

การประเมิน
ราคาประเมิน

3.  ที ่ดิน : จำนวน เนื้อที่ 0 - 1 - 37.9 ไร
สิ ่งปลูกสราง : บานตึก 3 ชั ้น จำนวน 2 หลัง
                     (เจาะทะลุถึงกัน)
ที่ตั ้งทรัพยสิน : 1213/309-310 ซอยลาดพราว 94
                       โครงการทาวนอินทาวน ถนนศรีวรา
                       แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
                       กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ ์ที ่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 16992 และ 
                           16993
กรรมสิทธิ์ถือครอง : กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ
ผู ถือครองกรรมสิทธิ์ : บริษัท ทีวี ธันเดอร 
                               จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายสุดเขตต คงเนตร
ผูสำรวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน (สม.954)

นายนพพันธ ลี ้ฤทธิกุลชัย
ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.399)

ผูประเมินหลักทีไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(สำนักงาน ก.ล.ต.)

29 พ.ย. 2564 เพื่อทราบมูลคา
ปจจุบัน

ของทรัพยสิน

 35,000,000 บาท
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หลักทรัพยที ่ประเมิน ผูประเมิน วันที่ประเมิน
วัตถุประสงค

การประเมิน
ราคาประเมิน

4.  ที ่ดิน : จำนวน เนื้อที่ 0 - 0 – 72.5 ไร
สิ ่งปลูกสราง : บานเดี่ยว 2 ชั ้น จำนวน 1 หลัง
ที่ตั ้งทรัพยสิน : 200/31 โครงการหมูบาน บานสวนริม
                      หาดชะอำ ซอยบานบางเกตุ 3
                      แยกจากซอยบานบางเกตุ 1
                      ถนนคลองเทียน ตำบลบางเกา
                      อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เอกสารสิทธิ ์ที ่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 16992 และ 
                           16993

กรรมสิทธิ์ถือครอง : กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ

ผู ถือครองกรรมสิ : บริษัท ทีวี ธันเดอร 
                          จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จำกัด

นายสุดเขตต คงเนตร
ผูสำรวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน (สม.954)

นายนพพันธ ลี ้ฤทธิกุลชัย
ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.399)

ผูประเมินหลักทีไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(สำนักงาน ก.ล.ต.)

26 พ.ย. 2564 เพื่อทราบมูลคา
ปจจุบัน

ของทรัพยสิน

 6,500,000 บาท
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                      ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพื่อใหคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานขององคกรทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพื ่อสงเสริมใหบริษัท
เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั ่นที่จะบริหาร
งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององคกร ขอพึงปฏิบัติที ่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวของ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีความมุงมั ่นที่จะ
พัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ ้นแก
ผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูเกี ่ยวของทุกฝาย และมุงมั ่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ โดยสาระสำคัญของ
การกำกับดูแลกิจการแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 
 บริษัทใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซึ ่งสิทธิของผูถือหุนดังกลาวครอบคลุม
สิทธิพื ้นฐานตาง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที ่ถืออยู การมีสวนแบงในกำไรของกิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของ
กิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั ้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผู สอบ
บัญชี และเรื ่องที่มีผลกระทบตอบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 
และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน ซึ ่งนอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานดังกลาวแลว บริษัทกำหนดใหมีการดำเนินการในเรื ่องตาง ๆ 
เพื่อเปนการสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้
                                 1) บริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทกอนจัดสง
เอกสาร โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน รวมถึงแจงกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชใน
การประชุม และสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมและออกเสียงลงมติ
                                 2) ในกรณีที ่ผู ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผู ถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอม
กับหนังสือนัดประชุม 
                                 3) เปดโอกาสใหผู ถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุน รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหผู ถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ โดยบริษัทฯ จะใหขอมูลรายละเอียดในเรื ่องดังกลาวอยางเพียงพอแกผู ถือหุน 
                                4) กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมเวนแตในกรณีที ่มีเหตุจำเปน เพื่อใหผู ถือหุนสามารถซักถามใน
เรื ่องที่เกี ่ยวของได
                                5) เมื ่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน 
เพื่อใหผู ถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
 บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ทั้งผู ถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผู
บริหารของบริษัท ผู ถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผู
ถือหุนวา คณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทฯ จะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม โดยไดกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหผู ถือหุนไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั ้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ซึ ่งในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปด
โอกาสใหผู ถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันควร รวมถึงเปดโอกาสใหผู ถือหุนที่
ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให 
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กรรมการอิสระหรือผูอื ่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ทั ้งนี ้ การดำเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและ
ตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยางชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้ง
จะไมเพิ ่มวาระการประชุมหากไมไดแจงใหทราบลวงหนาโดยไมจำเปน โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู ถือหุนตองใชเวลาในการศึกษา
ขอมูลกอนตัดสินใจ
 บริษัทฯไดกำหนดมาตรการปองกันกรณีที ่กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และลูกจางใชขอมูลภายในเพื่อ
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื ่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเปนลายลักษณอักษร และไดแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนใน
องคกรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำขอมูลภายในไปใชเพื ่อประโยชนสวนตนนั้น บริษัทฯไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที ่มีกรรมการ และ
/หรือผูบริหารมีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตัว และมอบหมายใหประธานเจาที่บริหารเปนผูพิจารณาความผิด ตาม
มาตรการลงโทษที่กำหนดไว นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือครองหลัก
ทรัพยของบริษัทฯสำหรับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)  
 บริษัทฯใหความสำคัญกับการกำกับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อาทิ ลูกคา พนักงาน คูคา ผู ถือหุน หรือ
ผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู เปนตน ผู มีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที ่มีตามกฎหมายที่เกี ่ยวขอ
งบริษัทฯจะไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี  บริษัทฯไดพิจารณาให
มีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตามบทบาทและหนาที่ที ่มีในการสรางเสริมผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเปนไปดวยดี รวมถึงสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลประโยชน
ที ่เปนธรรมใหแกทุกฝาย นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดใหมีชองทางใหผู มีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร เสนอแนะ หรือใหขอมูลตอ
คณะกรรมการบริษัทฯผานทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสียในการ
สรางความมั่งคั ่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
                                 - ใหความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ควบคูไปกับการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความ
รูความสามารถอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเปนสำคัญ 
                                 -  การซื้อสินคาและบริการจากคูคาจะเปนไปตามเงื ่อนไขทางการคา โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำ
รวมกันอยางเครงครัด เพื่อสรางความสัมพันธที ่จะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับทั้งสองฝาย
                                 - การปฏิบัติตามเงื ่อนไขการกูยืมตามขอตกลงที่มี 
                                 - เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งดานคุณภาพสินคา และการใหบริการ
ที่ดีและไดมาตรฐาน การรักษาความลับของลูกคา และการใหความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เปนธรรมและเทาเทียม ภายใต
นโยบายการกำหนดราคาที่มี
                                 - การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี ่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทำลายคูแขง
ทางการคา
                                 - ใหความสำคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใกลเคียงเกี ่ยวกับสภาพแวดลอม รวมถึงใหการ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที ่ดี
ขึ ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
                     บริษัทใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี ่ยวของกับ
บริษัท ทั้งขอมูลดานการเงินและขอมูลที่ไมใชดานการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดยเปดเผยผานชองทาง
ตางๆ ที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื ่อถือ เปนไปตามชองทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขอมูลสำคัญที่บริษัทจะ
เปดเผย ไดแก รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ ่ง
เปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
                       บริษัทจะดูแลใหคุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองโดยทั่วไป 
และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที ่เปนอิสระซึ่งไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื ่อแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ ไดแก เปดเผยขอมูล
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที ่กรรมการแตละ
ทานเขารวมประชุมในปที ่ผานมา เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและ
ลักษณะของคาตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี ้ ขอมูลตาง ๆ ขาง
ตน นอกจากจะเปดเผยสูสาธารณะผานชองทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัทดวย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
                     คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที ่หลากหลาย
ซึ่งสามารถนำประสบการณที ่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการของบริษัทฯมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวม และมีหนาที่สำคัญ
ในการกำหนดนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมถึงประเมินผลการ
ดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว ซึ ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการจำนวน 8 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่มาจาก
ฝายบริหารจำนวน 4 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 4 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระจำนวน 3 ทาน 
ซึ ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเปนการถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหารอยางเหมาะสม นอกจากนี้ 
บริษัทไดแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 
3 ป โดยไดกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกลาวไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
                    บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและโปรงใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม  
ผู ถือหุน ซึ ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละคน เพื่อใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถใหปฏิบัติหนาที่กับบริษัทฯ ได รวมทั้ง
อัตราคาตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
                    กรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน
ยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเขาประชุมคณะกรรมการ 
ยกเวนกรณีที ่มีเหตุผลจำเปน 
                   นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน ผู ลงทุนและ
ผูที ่เกี ่ยวของทุกฝาย ขอมูลที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพรขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูที ่เกี ่ยวของไดใช
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ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตาง ๆ ทั้งการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย สื ่อของตลาดหลักทรัพยและ
สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัทภายหลังจากการนำหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
5.1  โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
     (1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
         (1.1) คณะกรรมการ
กรรมการแตละคนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และเปนผูรับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผู ถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แตตองไมนอยกวาสาม (3) คน และกรรมการไมนอยกวากึ ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ ่นที่อยู ในราช
อาณาจักร โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับองคกรกำหนด ทั้งนี ้ กรรมการบริษัทอยางนอย หนึ่ง(1) 
คน ตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานการบัญชีและการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการบริษัท เปนอิสระจากฝายบริหาร โดยมีกรรมการ
อิสระตามคุณสมบัติที ่องคกรกำหนดเปนกลไกสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนผูใชดุลยพินิจและใหความเห็นอยาง
ตรงไปตรงมา ในเรื ่องที่เกี ่ยวของกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการถูกครอบงำจากกลุมที่มีผลประโยชนอื ่นใด ทุกครั ้งที ่
มีการแตงตั้งกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาจะทำหนาที่พิจารณาสรรหาผูที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ  
พรอมประวัติอยางเพียงพอสำหรับการคัดเลือก และพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการใหมตามหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไวอยางโปรงใส กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม จะไดรับฟงการบรรยายสรุปเกี ่ยวกับขอมูล
ที่จำเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ภายในเวลาสามเดือน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
       (1.2) คณะกรรมการชุดยอย
        คณะกรรมการบริษัท แตงตั ้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ ่งเปนคณะกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณทำหนาที่
และรับผิดชอบ เพื่อใหการดำเนินการขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
           (1.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
                  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระจำนวนไมนอยกวา 3 คน และอยางนอย 
1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นอยางเปนอิสระ เพื่อใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงาน
เปนไปตามกฎหมาย มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่รายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินรวมกับผูบริหารที่รับผิดชอบและผูสอบบัญชี และปฏิบัติ
งานอื่นใดที่ไดัรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
           (1.2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา แตงตั้งจากกรรมการบริษัท อยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ มีหนาที่ดำเนิน
การตามกระบวนการสรรหา ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ดวยความโปรงใส เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ จริยธรรม และ
ประสบการณ ที ่เหมาะสมสำหรับตำแหนงกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ตลอดจนมีหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการกำหนด
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหแกกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ที่เปน
ธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
         (1.2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั ้งจากกรรมการบริษัท อยางนอย 3 คน มีหนาที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร รวมทั้งใหคำแนะนำคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ในเรื ่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
กำกับดูแล สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จใน
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ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตาง ๆ ทั้งการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย สื ่อของตลาดหลักทรัพยและ
สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัทภายหลังจากการนำหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
5.1  โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
     (1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
         (1.1) คณะกรรมการ
กรรมการแตละคนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และเปนผูรับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติหนาที่ตอผู ถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แตตองไมนอยกวาสาม (3) คน และกรรมการไมนอยกวากึ ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ ่นที่อยู ในราช
อาณาจักร โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับองคกรกำหนด ทั้งนี ้ กรรมการบริษัทอยางนอย หนึ่ง(1) 
คน ตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานการบัญชีและการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการบริษัท เปนอิสระจากฝายบริหาร โดยมีกรรมการ
อิสระตามคุณสมบัติที ่องคกรกำหนดเปนกลไกสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนผูใชดุลยพินิจและใหความเห็นอยาง
ตรงไปตรงมา ในเรื ่องที่เกี ่ยวของกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการถูกครอบงำจากกลุมที่มีผลประโยชนอื ่นใด ทุกครั ้งที ่
มีการแตงตั้งกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาจะทำหนาที่พิจารณาสรรหาผูที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ  
พรอมประวัติอยางเพียงพอสำหรับการคัดเลือก และพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการใหมตามหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไวอยางโปรงใส กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม จะไดรับฟงการบรรยายสรุปเกี ่ยวกับขอมูล
ที่จำเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ภายในเวลาสามเดือน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
       (1.2) คณะกรรมการชุดยอย
        คณะกรรมการบริษัท แตงตั ้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ ่งเปนคณะกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณทำหนาที่
และรับผิดชอบ เพื่อใหการดำเนินการขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
           (1.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
                  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระจำนวนไมนอยกวา 3 คน และอยางนอย 
1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นอยางเปนอิสระ เพื่อใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงาน
เปนไปตามกฎหมาย มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่รายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินรวมกับผูบริหารที่รับผิดชอบและผูสอบบัญชี และปฏิบัติ
งานอื่นใดที่ไดัรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
           (1.2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา แตงตั้งจากกรรมการบริษัท อยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ มีหนาที่ดำเนิน
การตามกระบวนการสรรหา ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ดวยความโปรงใส เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ จริยธรรม และ
ประสบการณ ที ่เหมาะสมสำหรับตำแหนงกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ตลอดจนมีหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการกำหนด
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหแกกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ที่เปน
ธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
         (1.2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั ้งจากกรรมการบริษัท อยางนอย 3 คน มีหนาที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงขององคกร รวมทั้งใหคำแนะนำคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ในเรื ่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
กำกับดูแล สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองคกร เสนอแนะวิธีปองกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
สภาวะการดำเนินธุรกิจ

196



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

(2) บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
 (2.1) บทบาท
 คณะกรรมการบริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของผูถือหุน เปนผูนำในการกำหนดทิศทาง เปาหมาย 
นโยบายทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื ่องสำคัญขององคกร ทำหนาที่อยางมืออาชีพในการดูแลผลประโยชนของทุกฝาย และติดตาม
การดำเนินงานของฝายบริหาร โดยมอบอำนาจใหฝายบริหารสามารถดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม การดำเนิน
งานในเรื ่องสำคัญจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน
                                 (2.2) หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบแบงแยกตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารที่ชัดเจน
ตามที่กำหนดในขอบังคับขององคกร คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และนโยบายสำคัญ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของฝายบริหาร และดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม กำกับดูแลกิจการที่
ดี และดูแลใหมีการสื่อสารในเรื ่องตาง ๆ กับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) และสาธารณชน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 
เพื่อประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รายงานใหองคกรทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ ่งเปนสวน
ไดเสียที่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการขององคกร หรือบริษัทยอย และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทุกครั ้งที ่มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยกรอกรายละเอียดการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของในแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท 
ตามหลักเกณฑที่กำหนด
(3) การกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน
 เพื ่อการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน หามบุคลากรทุกระดับขององคกรใชขอมูลภายในอันเปนสาระ
สำคัญและมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ซึ ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน และตนลวงรู จากการปฏิบัติ
หนาที่ ไมวาเพื่อประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ที ่จะตองรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย ตามหลักเกณฑของกฎหมายและจำกัดการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทในชวงเวลาที่กำหนด
(4) การสื่อสารกับคณะกรรมการ
 องคกรจัดใหมีชองทางสำหรับผูมีสวนไดเสียในการติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถสง
จดหมายสื่อสาร แจงขอมูล หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมายังองคกร เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด
(5) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 (5.1) คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมเปนประจำทุกเดือน  และประชุมเพิ่มเติมตามความ
จำเปน โดยประธานกรรมการเปนผูจัดสรรเวลาที่เพียงพอ เพื่อใหกรรมการอภิปรายประเด็นตาง ๆ ในการบริหารจัดการและการ
กำกับดูแลกิจการ หรือกำกับใหการเสนอเรื ่องเขาสู วาระการประชุมไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิผล สงเสริมใหใชดุลยพินิจ
อยางเปนอิสระและเชิญผูบริหารระดับสูงเปนผูใหขอมูลสารสนเทศที่จำเปนประกอบการพิจารณาตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
(5.2) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการจัดประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายบริหารอยางนอย
ปละ 1 ครั ้ง
(6) วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั ้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา 
ถาจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวน ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที ่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สอง ใหกรรมการจับสลากกันวาผู ใดจะออก สวนในปที ่
สามใหกรรมการคนที่อยู ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง ทั ้งนี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับการแตงตั้งให
เขามาดำรงตำแหนงใหมได 
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 (7) การดำรงตำแหนงกรรมการในองคกรอื่น
 กรรมการบริษัท ตองดำรงตำแหนงกรรมการในองคกรและหรือนิติบุคคลอื่นไมเกินสาม (3) แหง เพื่อให
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2  กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
                                     คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสำคัญอยางยิ่งตอการกำกับดูแลกิจการนอกจากคณะกรรมการ
บริษัท จะตองเครงครัดในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามขอกฎหมายที่เกี ่ยวของ
กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามขอกฎหมายอื่นๆ ที่เกี ่ยวของแลว บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ 
เพื่อที่จะเนนถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที ่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย 
ดังนี ้
1.   องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
              1.1 ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไม
นอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ ่นที่อยู ในราชอาณาจักรไทย
              1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร   กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 และไมนอยกวา 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนด
              1.3 คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนประธานกรรมการ
               1.4 คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
จะเปนกรรมการหรือไมก็ได
              1.5 คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหนาที่เลขานุการบริษัท 
2.   หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
              2.1 ปฏิบัติปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผูถือหุน
             2.2 มีหนาที่กำหนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธธุรกิจ งบประมาณประจำป และ
กำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกผู ถือหุน และการเติบโตอยางยั่งยืน
              2.3 รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระ
สำคัญตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
              2.4 พิจารณาอนุมัติแตงตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ
/หรือระเบียบที่เกี ่ยวของกับตำแหนงกรรมการ ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากการออกตามวาระ 
             2.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พรอมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
             2.6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เกี ่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทตอไป 

198



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

                  2.7 พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได 
                 2.8 แตงตั ้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อ
ใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได 
                  2.9 พิจารณาอนุมัติการทำรายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท เวนแตในกรณีที ่รายการดังกลาว
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั ้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบ
ที่เกี ่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
                 2.10 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน เวนแตในกรณีที ่รายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน ทั ้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี ่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ
                2.11 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู ถือหุน เมื ่อเห็นไดวาบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เชนนั้น และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที ่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
                2.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
                2.13 รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง 
ในการปฏิบัติงาน
                2.14 กำกับดูแลใหฝายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                2.15 กำกับดูแลใหมีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
               2.16 กำกับดูแลใหมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื ่อใชเปนแนวทางในการกำหนด
เปาหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล
                 2.17 พิจารณาตัดสินในเรื ่องที่มีสาระสำคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ อำนาจการบริหาร 
การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
                2.18 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการตางๆ ที่เกี ่ยวของกับงานของบริษัทให
คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี ่ยวของโดยจัดทำเปนคูมืออำนาจดำเนินการ และให
มีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั ้ง
                2.19 จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที ่เชื ่อถือได รวมทั้งดูแลจัดใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
                2.20 ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งผู สอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจำป เพื ่อนำเสนอตอผูถือหุนใน
การพิจารณาอนุมัติแตงตั ้ง  
                2.21 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงานของผู
สอบบัญชีไวในรายงานประจำป และครอบคลุมในเรื ่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที ่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
                2.22 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว
                2.23 คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติดวยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
3.   การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหนง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทำโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั ้งนี ้ ใหกระทำตามหลักเกณฑ ดังนี ้
               3.1 ผู ถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
               3.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลาย ๆ คน ตามแตที ่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผู ถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนเสียงที่มีตามขอ 
1 ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได ดังนั ้น ผู ถือหุนไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง
กรรมการ เพื่อใหผู ใดมากนอยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแหง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE 
VOTING เทานั้น)
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                3.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผู เปนประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
                3.4 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั ้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที ่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจาก
ตำแหนงในปแรกและปทาองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหกรรมการจับสลากกันวาผู ใดจะออก สวนในปที ่สามและป
หลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยู ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกให
กลับเขามารับตำแหนงอีกได 
                  สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื ่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนให
มีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี ้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญผูถือหุนของปที ่ไดรับการแตงตั้ง 
จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเขาดำรงตำแหนง
ใหมได

                 ทั ้งนี ้นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื ่อ
                 (ก.) ตาย
                 (ข.) ลาออก
                 (ค.) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
                 (ง.) ที ่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกกอนถึงคราวออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียงไม นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
ผูถือหุนซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ นนับรวมกันไดไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
                 (จ.) ศาลมีคำสั่งใหออก
                3.5 คณะกรรมการอาจจะเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการแทน ในตำแหนงที่วางในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไปได เวนแตวาระของกรรมการที่จะพนจากตำแหนงเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยกรรมการตองมีคะแนนเสียง
แตงตั้งไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู ทั ้งนี ้บุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการ
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
                 3.6 เมื ่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื ่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
                 3.7 กรรมการของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทอื่น ตองรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4.   การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้
                 4.1 คณะกรรมการบริษัท ตองจัดใหมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน ใน
การประชุมกรรมการตองแสดงความเห็น และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ กรรมการควรเขาประชุมทุกครั ้ง นอกเหนือจากมี
เหตุสุดวิสัย ซึ ่งตองแจงตอเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา บริษัทตองรายงานจำนวนครั้งที ่เขารวมประชุมของ
คณะกรรมการไวในรายงานประจำป ซึ ่งในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง เพื ่อใหคณะกรรมการทุกทานทราบเปนการลวง
หนา เลขานุการคณะกรรมการจะตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมแกกรรมการทุกทาน  เพื่อใหทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการ
ประชุม โดยจัดสงเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน และเปนผูรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝายจัดการ 
เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการลวงหนา และเอกสารดังกลาวตองใหขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ
ของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะตองเปนผูบันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเปนรายงานการประชุมซึ่งตอง
มีเนื ้อหาสาระครบถวน และเสร็จสมบูรณภายใน  15 วัน นับตั้งแตวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัท
ลงนาม และจะตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกตอการคนหาและรักษาความลับไดดี
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                 4.2 กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียในเรื ่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื ่องนั้น
                 4.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือเอาความเห็นที่เปนสวนเสียงขางมากเปนสำคัญ ในกรณี
ที ่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ
บริษัทคนอื่นๆ ที่มิไดลงมติเห็นดวยใหระบุไวในรายงานการประชุม
5.3  กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
                  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดวยคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระ ทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในเพื่อใหมีความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย 
สอดคลองตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหนาที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชี เพื ่อใหมั ่นใจวารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ มีความนาเชื ่อถือ มีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองเปนไปตามมาตรฐานและขอกำหนดที่เกี ่ยวของ 
สรางความมั่นใจและความนาเชื ่อถือแกผู ลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียวามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางรอบคอบ 
มีความยุติธรรม โปรงใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังตอไปนี้
1.   องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
                 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
                 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัท ที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน 
                 1.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจ 
สอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน
                 1.3 ใหคณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                 1.4 ใหผู จัดการหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหนง
2.   คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
                 คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดังนี้
                 2.1 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท และเห็นชอบโดยผูถือหุนของบริษัท
                2.2 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ
                 2.3 กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน
                 2.4 กรรมการตรวจสอบจะตองเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการอิสระดังนี้
                 1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ นับรวมการถือหุนของผูที ่เกี ่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
                 2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผู ถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตตอ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั ้งนี ้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที ่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
                  3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู สมรสของบุตร ของผูบริหาร ผู ถือหุนรายใหญ ผู มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
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                  4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที ่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื ่นคำขอ
อนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
                 5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู มีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ ่งมีผู สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
                 6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู มีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
                 7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ ่ง
เปนผูที ่เกี ่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
                 8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
                 9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี ่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
                 2.5 เปนผูที ่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที ่ไดรับ
มอบหมายไดอยางเปนอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯรวมทั้งผู ที ่เกี ่ยวของหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
                 2.6 เปนผูที ่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
                 2.7 สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ขอบเขตอำนาจหนาที่
                 3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั ่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจำป
                 3.2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้ง  โยกยาย  เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญ พรอมทั้งนำขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบ
บัญชีภายนอก และผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
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                3.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี ่ยวของกับบริษัท
                3.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั ้ง
                3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
                3.6 พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที ่เกิดรายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
                3.7 สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั ้ง
                3.9 รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
                3.10 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี ่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี ่ยวของหรือจำเปน
                3.11 ใหมีอำนาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษา
ในกรณีจำเปน
                3.12 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท  ซึ ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
                       1) ความเห็นเกี ่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนที่เชื ่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
                       2) ความเห็นเกี ่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
                       3) ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
                       4) ความเห็นเกี ่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
                       5) ความเห็นเกี ่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
                       6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
                       7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
                       8) รายการอื่นที่เห็นวาผู ถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
                3.13 คณะกรรมการตรวจสอบ ตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน 
พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบให คณะกรรมการบริษัททราบทุกป
                3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
                 3.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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4. วาระการดำรงตำแหนง
วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
                    4.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี ้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวัน
ประชุมสามัญผูถือหุนของปที ่ไดรับการแตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจาก
ตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงใหมอีกได  นอกจากการพนตำแหนงตามวาระดังกลาวขาง
ตน กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเมื ่อ
                     1) ตาย
                     2) ลาออก
                     3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
                     4) พนวาระจากการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท
                   4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื ่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทจะแจงเรื ่องการลาออกพรอม
สำเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที ่กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการตรวจ
สอบที่พนจากตำแหนงตองรักษาการในตำแหนงเพื่อดำเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่
                    4.3 ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะ
กรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมี
จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังคง
เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
                    5.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและ
เรื ่องอื่นๆ อยางนอยปละ 4 ครั ้ง โดยกำหนดใหเรียกประชุมกอนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 3 วัน หรือใหประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื ่องจำเปนเรงดวนอื่นๆ ไดตามแตจะเห็นสมควร
                     5.2 กรรมการตรวจสอบที่มีสวนไดเสียในเรื ่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื ่องนั้น
                     5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเอาความเห็นที่เปนสวนเสียงขางมากเปนสำคัญ
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิไดลงมติเห็นดวยใหนำเสนอเปนความเห็นแยงตอคณะกรรมการบริษัท
                     5.4 ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัด
ไปเพื่อทราบทุกครั ้ง
                     5.5 ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูที ่ไดรับมอบหมายเปนผูบันทึกรายงานการประชุม
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6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
                6.1 ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
                6.2 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
                 1) รายการความขัดแยงทางผลประโยชน 
                 2) การทุจริต หรือมีสิ ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
                 3) การฝาฝนกฎหมาย หรือขอกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวของ
                6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ ่งที ่มีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดำเนินการปรับปรุงแกไข 
เมื ่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดำเนินการแกไขดังกลาวโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที ่พบดังกลาวโดยตรงตอสำนักงานกำกับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย 
                7.1 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      7.1.1 รายงานมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมนำสงแบบแจงราย
ชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
                      7.1.2 นำสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พรอมการรายงานมติการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั ้งกรรมการตรวจสอบ 
                7.2 การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      7.2.1 รายงานมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 
ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
                      7.2.2 นำสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งใหม 
พรอมการรายงานมติการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
                  7.3 รายงานมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงหนาที่ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันนับแตวันที่มีมติของคณะกรรมการบริษัทเกี ่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
5.4  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
                คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั ้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนกรรมการชุดยอยของบริษัท เพื่อ
ทำหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง  ทั ้งนี ้เพื ่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรใหกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้
                 1. องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน และควรประกอบดวยกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยสวนใหญ  
                 2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                 1)ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
                 2)มีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานธุรกิจของบริษัท ดานกฎหมาย และดานอื่นๆ 
                 3) มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กลาแสดงความเห็นที่แตกตาง  และมีความเปนอิสระ
                 4) สามารถอุทิศเวลาในการทำหนาที่
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3. ขอบเขตอำนาจหนาที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้
                ดานการสรรหา
                1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจ
ขององคกร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรูความชำนาญแตละดานที่ตองการใหมี 
                2) สรรหากรรมการ เมื ่อถึงวาระที่จะตองเสนอชื่อกรรมการใหแกคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมใหดำรงตำแหนงตอ หรือเปดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน หรือการใชบริษัทภายนอกชวยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน
               3) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที ่
กำหนดไว
                4) ตรวจสอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี ่ยวของ
                5) ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที ่กำหนดไว เพื ่อใหมั ่นใจวาบุคคลดังกลาว
มีความยินดีที ่จะมารับตำแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
                6) เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื ่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหที ่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้ง
                7) พิจารณาสรรหาผูบริหารระดับสูง ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
             ดานการพิจารณาคาตอบแทน
                8) พิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู ในอุตสาหกรรมเดียว
กับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปนธรรม และเปนการตอบแทนบุคคล
ที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
                9) ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนทุกประเภท เชนคาตอบแทนประจำ คาตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และ
คาเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที ่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และ
ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่บริษัทตองการ 
                10) พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูงตาม
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
                 11) กำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับ
สูง ตามหลักเกณฑการจายไดพิจารณาไว และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูง สวนของกรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทนำเสนอใหที ่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติ
                 12) พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที ่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกรรมการและพนักงาน 
โดยยึดหลักใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื ่อใหเกิดการสรางมูลคา
เพิ่มใหผู ถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง  
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4. วาระการดำรงตำแหนง
                     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดำรงตำแหนงวาระไมเกิน 3 ป โดย 1 ป ในที่นี ้ หมายถึง ชวงเวลาระหวาง
วันประชุมสามัญผูถือหุนของปที ่ไดรับการแตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทนซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงใหมอีกได
5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไดตามความเหมาะสม เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได แตตองไมนอยกวาปละ 1 ครั ้ง
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
                   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณามีหนาที่ตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจำ โดย
อาจรายงานเรื ่องที่สำคัญและมติที ่ชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั ้งที ่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน  และใหรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ในปที ่ผานมาในรายงานประจำปของบริษัท ในการประชุมผูถือหุนดวย
5.6  กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
                   คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย 
จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารงาน และ
พนักงานในระดับบริหาร รวมกันไมนอยกวา 5 คน รวมกันเปนคณะกรรมการบริหารโดยใหมีอำนาจหนาที่ ดังนี ้ 
                   1. ทำหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไวและรายงาน
ผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตองมีคณะกรรมการเขารวม
ประชุมไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร สวนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากที่
ประชุม และคะแนนเสียงดังกลาวที่นับไดอยางนอยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
                    2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแตละบุคคล ใหเปนไปอยางเหมาะสม  และจัดใหมี
การแบงแยกหนาที่ที ่อาจเอื ้อใหเกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู ถือหุนราย
ใหญ กรรมการ ผู บริหาร หรือผูที ่เกี ่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน  และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมใหมีการถือปฏิบัติตามหลักการและขอกำหนดที่ไดรับอนุมัติแลว    
                   3.พิจารณางบประมาณประจำป  และขั้นตอนในการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ
ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
                   4.พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเหมาะสม เพื่อประโยชนของบริษัท
                   5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคูมืออำนาจดำเนินการ
                   6. พิจารณาการทำสัญญาตางๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคูมืออำนาจดำเนินการ
                   7. รับผิดชอบใหมีขอมูลที่สำคัญตางๆ ของบริษัท อยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท  ผู ถือหุน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่นาเชื ่อถือ เปนไปตามมาตรฐานที่ดีและโปรงใส
                   8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจายปนผลประจำปตอคณะกรรมการบริษัท
                   9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
                   10. กำกับดูแลใหมีขั ้นตอนใหผู ปฏิบัติงานตองรายงานเหตุการณ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำ
ผิดกฎหมาย ตอคณะกรรมการบริหารอยางทันทวงที  และในกรณีที่เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ  จะตองรายงาน
ใหคณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแกไข ภายในระยะเวลาอันสมควร 
                   11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ตามที่ไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
                    12. การดำเนินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื ่องใดๆ ซึ ่งไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งถัดไป
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                  ทั ้งนี ้กรรมการบริหารจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทยอย
5.6  กฎบัตรของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อทำหนาที่ในการบริหารงานบริษัท จึงกำหนดอำนาจ
หนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังนี้
                   1. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
                   2. ตัดสินในเรื ่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ
ควบคุมการบริหารงานในสายงานตางๆ
                   3. เปนผูมีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั ่งการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือ
แจงใดๆ ตามที่กำหนดไวในคูมืออำนาจดำเนินการ
                   4. มีอำนาจจาง แตงตั ้ง โยกยาย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และผลตอบแทน
ที่เหมาะสม และใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับตางๆ ตามที่กำหนดไวในคูมืออำนาจ
ดำเนินการ
                   5. มีอำนาจในการกำหนดเงื ่อนไขทางการคา เพื่อประโยชนของบริษัท
                   6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการ
บริษัท
                   7. อนุมัติและแตงตั้งที ่ปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงาน
                   8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
                  ทั ้งนี ้ประธานเจาหนาที่บริหารจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทยอย  
5.7  กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท จึงไดพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหนาที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ
เพื่อชวยใหคณะกรรมการบริษัทและบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ที ่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัท 
ไวดังตอไปนี้
1.  หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
                 เลขานุการบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต  ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ ่งไดกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการ
บริษัทไวโดยเฉพาะดังนี้
                  1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
                           1. ทะเบียนกรรมการ
                           2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท
                           3.หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
                  1.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ที ่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร
                   1.3 จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น และบริษัทตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่
เกี ่ยวของกับการแสดงขอมูล และดูแลใหมีการเก็บรักษาใหถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 10 ป นับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาว 
                   1.4 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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2.  หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
                  เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู ถือหุนโดย
                  1. การตัดสินใจตองกระทำบนพื้นฐานขอมูลที่เชื ่อโดยสุจริตวาเพียงพอ
                  2.การตัดสินใจไดกระทำไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื ่องที่ตัดสินใจนั้น
                  3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ
                   4. กระทำการที่มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และไมกระทำการอันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัท
อยางมีนัยสำคัญ
                  5. ไมหาประโยชนจากการใชขอมูลของบริษัทที่ลวงรู มา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือใช
ทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั ่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนประกาศกำหนด
                   6. ไมเขาทำขอตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 
กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกคาของบริษัท ทั้งยังเปนการขัดตอการปฏิบัติตองานในหนาที่ของตน
3.  กรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
                  แนวทางการปฏิบัติในกรณีที ่เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได กำหนดไวดังตอไปนี้
                 1. ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพน
จากตำแหนง  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ ได
                  2. ใหคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายใหกรรมการทานหนึ่งทานใด ปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาที่เลขานุการ
บริษัทพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
                 3. ใหประธานกรรมการแจงชื ่อเลขานุการบริษัท ตอสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 14 วัน  
นับแตวันที่จัดใหมีผู รับผิดชอบในตำแหนงดังกลาว
                  4. ดำเนินการแจงใหสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร
ตามขอ 1.1 และ 1.2
5.8  ขอกำหนดในการทำธุรกรรมของ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี ่ยวของ
                  บริษัทถือเปนนโยบายที่สำคัญที่จะไมใหกรรมการ ผู บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ใชโอกาสจากการ
เปนกรรมการ ผู บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกำหนดเปนขอปฏิบัติสำหรับ
กรรมการ ผู บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับบริษัท ดังตอไปนี้
                  1. หลีกเลี ่ยงการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
                  2. ในกรณีที ่จำเปนตองทำรายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัท หรือบริษัทยอย ใหทำรายการนั้นเสมือน
การทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี ้กรรมการ ผู บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกันที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะ
ตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
                   3. ในกรณีที ่เขาขายเปนรายการที่เกี ่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะตองปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี ่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัดโดย
                3.1) การทำธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณ
เดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผู บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
แลวแตกรณี จะตองขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทำธุรกรรมดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท หรือเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว
             3.2) ใหจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ไดผานการอนุมัติตามขอ 3.1) เพื่อรายงานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงคของคณะกรรมการบริษัท
                  4. ในกรณีที ่ธุรกรรมที่เขาขายเปนรายการที่เกี ่ยวโยงกัน ที่ไมเปนไปตามลักษณะรายการคาตามขอ 3.1) ในการทำ
ธุรกรรมดังกลาว ใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนที่จะมีการทำรายการเปนครั ้ง ๆ ไป
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2. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
                คณะกรรมการบริษัทรับรู ถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย จึงสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางองคกร และผูมีสวนไดเสีย 
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของที่สำคัญ อาทิ พนักงาน ลูกคา คู คา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนที่องคกรตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวน
รวม โดยไดกำหนดคูมือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเปน
ธรรมและสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก
               นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดใหมีการรายงานขอมูลเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรที่ผู มีสวนไดเสีย
และผูมีสวนเกี่ยวของควรรับรู  ทั ้งการรายงานขอมูลในแบบแสดงรายการ 56-1 One Report เว็บไซต ฯลฯ รวมทั้งจัดใหมีชอง
ทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อใหผู มีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไม
ไดรับความเปนธรรมจากการกระทำขององคกรดวย
3. การเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
               คณะกรรมการบริษัทมุงมั ่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี ่ยวของกับการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีศูนยนักลงทุนสัมพันธทำหนาที่สื ่อสารกับผูถือหุนและใหความสะดวกแกนักลงทุน
และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั ่วไปอยางเทาเทียมกัน และดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตทั ้งที ่เปนภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษขณะเดียวกันก็ไดจัดใหสวนงานที่รับผิดชอบดานการใหขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธทำหนาที่เผยแพร
ขาวสารการดำเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการขององคกรผานสื่อตาง ๆ เพื่อใหผู ถือหุน นักลงทุน ผู มีสวนไดเสียและผูมีสวน
เกี่ยวของอื่น ๆ ไดรับทราบขอมูลขององคกรอยางทั่วถึง ตรงเวลา และทันตอเหตุการณ 
                คณะกรรมการบริษัท จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงินตามกำหนดเวลา มีรายละเอียด
อยางเพียงพอ และผลประกอบการขององคกร ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา เพื่อแสดงใหเห็นถึง
สภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริงรวมทั้งอนาคตของธุรกิจขององคกร ดังนี้
                4.1 รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (Management Discussion Analysis (MD&A))
                คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปและ
รายไตรมาสอยางละเอียด
                4.2 ขอมูลทางการเงิน
                ผู สอบบัญชีที ่องคกรแตงตั้งไดใหการรับรองขอมูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และคณะกรรมการ
บริษัทไดอธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึ ่งคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวและรับรองวางบการ
เงินที่เปดเผยนั้นมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานบัญชี
สากล
                4.3 ขอมูลที่ไมใชทางการเงิน
                องคกรจะใหขอมูลอยางครบถวน ชัดเจน ทั้งในรายงานประจำป และในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป
4. การควบคุมภายใน
                คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหองคกรมีระบบการควบคุมภายในทุกดาน และระบบตรวจสอบภายในตาง ๆ ทั้งดาน
การเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี ่ยวของ การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและ
ถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการปกปอง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยขององคกรอยูเสมอ จัดใหมี
การกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานที่มีการตรวจสอบถวงดุลในตัว กำหนด
ระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีสำนักตรวจสอบที่เปนอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งหนวยงานธุรกิจ และหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
                คณะกรรมการบริษัท กำหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายใหคณะ
กรรมการบริษัททราบอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหงานตอเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหนาของการ
ดำเนินงานในดานตาง ๆ ในกรณีที ่การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุง 
หรือดูแลใหฝายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ
                คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื ่อมโยงกับแผนกลยุทธ และแผนงานประจำป เพื ่อ
พิจารณากำหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทดวย
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6. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
                องคกรตระหนัก หวงใย และเอาใจใสตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงใหความ
สำคัญในเรื ่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ คืนกำไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่
จะมีสวนสรางสรรคสังคม สนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนที่ดอยโอกาส ใหเปน
ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 
                 องคกรจะปฏิบัติ และใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกำกับดูแล
7. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
                 บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่นอยางเปนทางการ ซึ ่งไดผานการทบทวนและอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทหามคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี ่ยวของทางธุรกิจกับ
บริษัทเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั ่นในทุกรูปแบบนการทำธุรกรรมทางธุรกิจตาง ๆ และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กฎหมายที่บริษัทดำเนินธุรกิจดวย 

               คณะกรรมการบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดมีมติเห็นชอบใหกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลของบริษัท  เพื่อให
คณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานขององคกรทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพื ่อสงเสริมใหบริษัททีวี ธันเดอร จำกัด เปน
องคกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความ
โปรงใสและตรวจสอบได คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุงมั ่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององคกร ขอพึงปฏิบัติ
ที ่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีความมุงมั ่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ ้นแกผู ถือหุน ผู ลงทุน และผูเกี ่ยวของทุกฝาย และมุง
มั ่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดและดำเนินการตามหลักการ และนโยบาย
ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจดังนี้
               1. ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งทางกฎหมาย 
จรรยาบรรณ  และมุงมั ่นทำความดีตอบุคคล กลุมชนชน สังคมและสิ่งแวดลอม
               2. ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื ่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ
              3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชความรูความสามารถอยางเต็ม
ที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงไดรวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกำหนดที่
เกี ่ยวของอยางเครงครัด
               4. ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรู มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว
ไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย ตามหนาที่ตามกฎหมาย
               5. เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเกี ่ยวกับความไมสมบรูณของสินคาและบริการ
               6. เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน
              7. ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื ่อนไขตางๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื ่อนไขไมได ตองรีบ
แจงใหลูกคาทราบ เพื่อหาทางออกรวมกัน 
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1. จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติสำหรับผูบริหารและพนักงาน
               บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดกำหนดจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติสำหรับผูบริหาร และพนักงานเพื่อถือ
ปฏิบัติดังนี ้
1. ขอพึงปฏิบัติสำหรับผูบริหาร
               1.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส และมีวิสัยทัศนกวางไกล ไมหาผลประโยชนใหตนเอง
และพวกพอง จากขอมูลขององคกรซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและไมเปดเผยขอมูลความลับขององคกรตอบุคคลภายนอก 
รวมทั้งไมดำเนินการใดๆ อันเปนลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
               1.2 การปฏิบัติตอพนักงาน
ตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงานโดยความไมลำเอียง สนับสนุนในการสรางศักยภาพในความกาวหนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีความเขาใจในเรื ่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานตองพึงปฏิบัติ 
จัดสวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม  และปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุจริตใจ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมี
เหตุผล
               1.3 การปฏิบัติตอลูกคา
ตองปฏิบัติตอลูกคาตามขอปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที ่กิจการกำหนดไวอยางเครงครัด
               1.4 การปฏิบัติตอคูคา
ตองปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรือรับผลประโยชนใดๆ ที่ไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติตามเงื ่อนไขขอใด
ไมได ใหรีบแจงคู คาใหทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
               1.5 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
ตองปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการ
คาดวยวิธีที ่ไมสุจริต
             1.6 การปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ตองปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวของ และรับผิดชอบตอสังคม  รวมถึงใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม
2. ขอพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน
เพื ่อเปนการเสริมสรางการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
                2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานใหดียิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชนตอตนเองและบริษัท
                2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเครงครัด
                2.3 พนักงานพึงใหความเคารพและเชื่อฟงผู บังคับบัญชาที่สั ่งการโดยชอบ ดวยนโยบาย และระเบียบขอบังคับ
ของบริษัท
                2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีตอกัน และเอื้อเฟอชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดความขัดแยง ซึ ่ง
จะนำไปสูความเสียหายตอบุคคลอื่น และบริษัท
                2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและใหเกียรติซึ ่งกันและกันหลีกเลี ่ยงการนำขอมูลหรือเรื ่องราวของผูอื ่นทั้งในเรื ่องเกี ่ยว
กับการปฏิบัติงาน และเรื ่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอพนักงาน และตอ
บริษัท
                2.6 พนักงานพึงหลีกเลี ่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำใหตนเองรู สึกอึดอัดในการปฏิบัติหนาที่ในภายหนา หากหลีก
เลี ่ยงไมไดใหแจงตอผูบังคับบัญชาทราบในทันที
                2.7 พนักงานไมใชตำแหนงหนาที่ หรือประโยชนจากหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือพรรคพวก หรือ
ทำธุรกิจแขงขันกับบริษัท
                2.8 พนักงานพึงปฏิบัติ ตอลูกคา คู คา ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความเสมอภาค
                2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกคา คู คา และองคกรอยางเครงครัด
                2.10 พนักงานพึงรายงานเรื ่องที่ไดรับทราบใหผู บังคับบัญชาโดยมิชักชา เมื ่อเรื ่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบตอการ
ดำเนินงาน หรือชื ่อเสียงของบริษัท
                2.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน และทรัพยสินของบริษัทใหมีสภาพดี ใหไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 
ประหยัด มิใหสิ ้นเปลือง สูญเปลา เสียหาย หรือเสื ่อมสลายกอนเวลาอันสมควร
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                บทกำหนดโทษ
                   กรณีที ่ฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
ใหพิจารณาไปตามโครงสรางการจัดองคกรของบริษัท และระเบียบขอบังคับเกี ่ยวกับการทำงาน ทั้งนี ้ใหแตละฝายงานเปนผู
พิจารณาเองในเบื้องตนและสรุปเรื ่องสงตอใหผู บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี ่ยวของตอไป เพื่อตัดสินความผิดพรอมทั้ง
ระบุโทษตามความเหมาะสมตอไป แตหากความขัดแยงทางผลประโยชนที ่เกิดขึ ้นรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายเปนอยาง
มาก ไมอาจอยูในวินิจฉัยของตนสังกัดได ก็ใหนำเรื ่องเขาสู ฝายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาขอสรุปและกำหนดโทษตอไป
                การกำหนดโทษ
                   1. ตักเตือนดวยวาจา
                   2. ตักเตือนดวยหนังสือ
                   3. ตัดคาจาง
                   4. พักงาน
                   5. เลิกจาง โดยไมจายคาชดเชย
                   6. ดำเนินคดีตามกฎหมาย
2. จริยธรรมวาดวยการปฏิบัติตอผูถือหุน 
การเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
                   คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการประชุมผูถือหุน และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแกผู ถือหุนทุก
รายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม การไดรับสารสนเทศ การซักถามและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู
ถือหุน
                   คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเสนอเรื ่องสำคัญๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดใหผู ถือหุนไดรับสารสนเทศ
อยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกตอการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนใหผู ถือหุนไดแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใด 
ๆ และคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เขารวมประชุมเพื่อตอบคำถามผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนใหเสร็จสมบูรณ และแจงใหผู ถือหุนทราบผานทางเว็บไซตขององคกรโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทำได 
แตไมเกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน สำหรับผูถือหุนรายยอย  องคกรจะดำเนินการเพื่อเอื ้อตอการสงเสริมใหผู ถือหุนราย
ยอยไดมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดลวงหนากอนการ
ประชุมสามัญผูถือหุน และจัดใหมีกรรมการอิสระที่มีความอิสระอยางแทจริงเขามาเปนกรรมการฯ อยางนอย 3 คน
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
                   บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายและหนวยงานที่
เกี ่ยวของกำหนด กระบวนการประชุมผูถือหุนดำเนินการอยางเปดเผย โปรงใส และเปนธรรม โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความ
เทาเทียมกัน ดังนี้
                   1. สิทธิในการเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทำหนาที่แทน
                   2. สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน
                    3. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และรวมพิจารณาตัดสิน
ใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตางๆ
                   4. สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
                   5. สิทธิในการถอดถอนและแตงตั้งคณะกรรมการ
                   6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งและเลิกจาง และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
                   7. สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อยางสม่ำเสมอและทันเวลา
                   8. สิทธิในการรับสวนแบงกำไรอยางเทาเทียมกัน
                   9. สิทธิในการรับทราบขอมูลการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน
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                การประชุมผูถือหุน
             1. การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดประชุมผูถือหุนในวันเวลาและสถานที่ ที ่ผู ถือหุนจะมารวมประชุมไดโดยสะดวก
             2. หนังสือบอกกลาวนัดประชุม
บริษัท จะจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพรอมทั้งเอกสารขอมูลครบถวน 
เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแตละวาระการประชุมใหผู ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม ซึ ่งเปนไปตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและหนวยงานที่เกี ่ยวของกำหนดไวอยางถูกตองครบถวน
             3. การใหเสนอเพิ่มวาระลวงหนาไดกอนการประชุม
ผูถือหุนทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระลวงหนาไดกอนการประชุม โดยการสงวาระและรายละเอียดเปนหนังสือใหแกบริษัท กอน
วันประชุมอยางนอย 3 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาวาจะเพิ่มเปนวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม
             4. การเขารวมประชุมและลงทะเบียน
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะใหผู อื ่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ก็ได บริษัทเปดใหผู ถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม และไดจัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกใหผู 
ถือหุนสามารถลงทะเบียนไดครบถวน ทุกรายดวยความรวดเร็ว
             5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหผู ถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในการประชุม
ผูถือหุนทุกครั ้ง ผู ถือหุนสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ได อยางเต็มที่ การพิจารณาและลงมติ
ในทุกเรื ่องเปนไปอยางอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุน เปน 1 เสียง เทาเทียมกันทุกราย บริษัทไดจดบันทึกรายงานการประชุม
พรอมทั้งขอซักถาม ขอเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ
ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผู ถือหุนและผูที ่เกี ่ยวของตรวจสอบดวย รวมทั้งมีการเผยแพรรายงานการประชุมไวใน Web site 
ของบริษัท ภายหลังที่ประชุมแลวเสร็จ
             6. การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางมาก โดยถือเปนหนาที่วา  คณะกรรมการบริษัททุกคนตอง
เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั ้ง นำเสนอขอมูลตางๆใหผู ถือหุนอยางครบถวนรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูถือหุน เปด
โอกาสใหผู ถือหุนไดซักถามและตอบขอซักถามนั้นดวยขอมูลที่ถูกตอง

3. จริยธรรมดานความขัดแยงทางผลประโยชน
                  คณะกรรมการบริษัท ถือเปนนโยบายสำคัญที่จะไมใหกรรมการ ผู บริหาร หรือพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ 
ผู บริหาร หรือพนักงานขององคกรแสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับองคกร หลีกเลี ่ยง
การทำรายการที่เกี ่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร หรือในกรณีที ่จำเปนตองทำรายการ
เชนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจะดูแลใหการทำรายการนั้น มีความโปรงใส เที ่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี ้กรรมการ ผู บริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที ่
เขาขายเปนรายการที่เกี ่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด
4. จริยธรรมวาดวยเรื ่องวัฒนธรรมองคกรและการเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารระดับสูงขององคกร
                 คณะกรรมการบริษัท จะถือเปนหนาที่ในการจัดให องคกรมีวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม โดยมอบหมายใหฝายบริหาร
เปนผูนำเสนอวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค และดูแลใหมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจรวมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีหนาที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
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5. จริยธรรมวาดวยการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
                 บริษัทประกอบกิจการสรางสรรคสื ่อบันเทิงอันไดแก รายการโทรทัศน ละคร และโฆษณา ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัท
ไดแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได มีการจัดเตรียมการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัท
เพื่อใหผู มีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง รวมถึงไมมีนโยบายที่กำหนดใหกรรมการ ผู บริหาร 
หรือพนักงานใชโอกาสจากการเปนพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยไดหามไมกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขัน
กับบริษัท ซึ ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัด
แยงของผลประโยชน ดังนี ้
              1. หามกรรมการ ผู บริหาร หรือพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผู บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผล
ประโยชนสวนตน
                2. หามกรรมการ ผู บริหาร หรือพนักงาน ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท
                3. หลีกเลี ่ยงการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
                4. กรรมการ ผู บริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
                 5. กรณีที ่เขาขายเปนรายการที่เกี ่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด
6. จริยธรรมวาดวยการเคารพสิทธิมนุษยชน
                 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิขั ้นพื้นฐานของมนุษย
และเปนศีลธรรมสากลสำหรับโลก ซึ ่งคนทุกคนยอมมีสิทธิที ่เทาเทียมกัน และเปนสิทธิที ่มิอาจลวงละเมิดได ถึงแมจะตางดวย 
เชื ้อชาติ ศาสนา  สีผิว  ฐานะ หรือเพศ เปนตน ซึ ่งบริษัทใหความสำคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและพนักงาน
ทุกคนในองคกร ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไวในจริยธรรมวาดวยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
7. จริยธรรมวาดวยการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
              คณะกรรมการบริษัทตระหนักในคุณคาของพนักงานทุกคน ไดกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอพนักงาน โดย
พนักงานในบริษัททุกคนและทุกตำแหนงตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ใหผลตอบแทนแกพนักงานอยางเหมาะเปนธรรม 
ดูแลใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี 
คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดใหมีการพิจารณาแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานดวยความถูก
ตองชอบธรรม โดยอาศัยหลักเกณฑและตัวชี ้วัดที่เปนมาตรฐาน และเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายดาน
การพนักงาน
8. จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอผูบริโภค
                   บริษัทมีการสรางสรรคผลงานละครเพื่อสงเสริมและสรางคุณประโยชนแกสังคม อยางเชนละครเรื ่อง “หลวงตามหาชน” 
ที่ไดมีการสอดแทรกขอคิด และคติสอนใจในทุกๆตอนที่ออกอากาศ เพื่อใหสังคมไดรับคุณประโยชนสูงสุดจากการรับชมรายการ 
นอกจากนั้น โดยพื้นฐานของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนนั ้น ในแตละตอนที่จะมีการถายทอดออกอากาศนั้น ตองผานกระบวนการ
คัดกรองเนื้อหาที่ไมเหมาะสมออกกอนที่จะถูกเผยแพรออกอากาศสูสาธารณชนโดยทีมงานฝายผลิตจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงกอนสงเทปรายการไปยังหนวยงานที่กำกับและดูแลเนื้อหาของสถานีโทรทัศน  โดยหลังจากเนื้อหารายการไดผานการ
ตรวจสอบจากฝายกำกับและดูแลเนื้อหารายการจึงจะสามารถออกอากาศได

1. นโยบายดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
                บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู
บริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอเพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัท การควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการ

215



ÊÓËÃÑºÃÍº»‚ ÊÔ é¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ è 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว เพื ่อ
ชวยใหบริษัทมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวในเรื ่องของระบบขอมูลและ
รายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื ่อถือได ในเรื ่องดังนี้
              1. ไดมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี ่ยวของ
              2. ทรัพยสินของบริษัทมีอยูจริง และไดมีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เปนอยางดี
              3. การดำเนินงานของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชทรัพยากรอยาประหยัด
              4. วัตถุประสงค กลยุทธของบริษัท ไดมีการบรรลุและดำเนินการอยางมีประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน
              บริษัทไดกำหนดใหมีการตรวจสอบภายอยางเปนระบบ โดยการใชบริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อกำกับ
ดูแลการทำงานในดานตางๆ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่ในการใหคำปรึกษาและตรวจสอบ 
ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไดจัดใหมีขึ ้นอยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที ่วางไว
 
2. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
               บริษัทไดกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั ้งองคกรขึ้นอยางเปนระบบตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงตางๆ ทั้งที ่เกิดจากปจจัย
ภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีการสื่อสาร จัดฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกพนักงาน ใหตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี ้
               2.1 การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยง
เปนการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑและแนวทางบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธ 
เปาหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ ่งบริษัทจะมีการทบทวนเปนประจำทุกป และจะดำเนินการจัดทำพรอมกันกับแผน
ธุรกิจเพื่อใหมีความสอดคลองกัน
               2.2 การระบุความเสี่ยง
เปนการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก เชนจากสภาพแวดลอม  กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึง
พอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื ่อเสียงและภาพลักษณ ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน ซึ ่งบริษัท
จะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงกอนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ ่งถาอยูในเกณฑสูงและสูงมากบริษัท
จะนำมาความเสี่ยงเหลานั้นมาวิเคราะหเพื ่อใชในการจัดการกอน
               2.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
เปนการวิเคราะหเพื ่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจากไดประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู  และการจัดลำดับความ
สำคัญของความเสี่ยง ซึ ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยูในระดับสูงหรือสูงมาก จะตองกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
ทันที โดยผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ใหกำหนดมาตรการจัดการ
ในระดับฝายหรือแกไขในกระบวนการปฏิบัติงาน
               2.4 การจัดการความเสี่ยง
เปนการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ไดมีการจัดลำดับไวในขั้นตอนของการวิเคราะห
ความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงมีไดหลายวิธี เชน การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี ่ยงความเสี่ยง การใชประโยชน
จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง
               2.5 การติดตามผลและการสอบทาน
เปนขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานใหผู บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. นโยบายดานการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
             บริษัทฯ กำหนดใหคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ทั้งที ่เปนสารสนเทศทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื ่องอื่นอยางครบถวนและเพียงพอ เชื ่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผู ถือหุนของบริษัทไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียม
กัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะตองจัดทำขึ้นอยางรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เขาใจงายและโปรงใส และตองเปดเผยสารสนเทศ
อยางสม่ำเสมอทั้งในดานบวกและดานลบ ระมัดระวังไมใหเกิดขอสับสนในขอเท็จจริง รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผู ลงทุน และผูที ่เกี ่ยวของกับบริษัท 

4. นโยบายดานบัญชีและการเงิน
              บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ ่งจะตองถูกตองสมบูรณตามความเปนจริง ทันเวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอตอผูบริหาร ผู ถือหุน หนวยงานของรัฐ และผูที ่เกี ่ยวของอื่นๆ  ดังนั ้นจึงกำหนดใหบุคลากรทุกระดับ จะ
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการตางๆ ที่เกี ่ยวของกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงขอกำหนดทางบัญชี
และการเงินของบริษัทฯ  และหลักการบัญชีที ่ยอมรับทั่วไปอยางเครงครัด ดังนี้
              4.1 ความถูกตองของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ  จะตองถูกตองครบถวน และสามารถตรวจสอบได โดยไมมีขอจำกัดหรือยกเวน
การบันทึกรายการตามความเปนจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที ่เปนที่ยอมรับ และตามขอกฎหมายที่เกี ่ยวของ มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถวนและเหมาะสม
              4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ จะตองมีความถูกตองชัดเจน มีขอมูลที่เปนสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเปนไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท  
พนักงานทุกคนตองตระหนักถึงความถูกตองของรายการบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะ
กรรมการบริษัท ผู บริหาร และพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชั้นตอนตางๆ
5. นโยบายดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
              บุคคลากรทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบ และขอกำหนดตามกฎหมายที่เกี ่ยวของ ทั้งในประเทศ 
และ/หรือตางประเทศ  และกอนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีขอกฎหมายกำหนดไว จะตองมีความระมัดระวัง  มีการสอบทานอยาง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูที ่รับผิดชอบ วาไดถือปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี ่ยวของแลว 

6. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
              บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหพนักงาน และผูปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบดวยวงจร
เครือขายการสื่อสารขอมูล ระบบซอฟทแวร ที ่ใชในการปฏิบัติการและประมวลผลขอมูล  เครื ่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณตอ
พวง แฟมขอมูล และขอมูลของบริษัทฯ  อยางมีประสิทธิภาพ ไมขัดตอกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที ่เกี ่ยวของ โดยมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชนและประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ  จึงกำหนดใหถือปฏิบัติ ดังนี ้
             6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในทุกดานของงานพรอมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความ
สามารถที่ทันสมัย
             6.2 พนักงานจะตองนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อสงเสริมกิจการของบริษัทฯ ตองไมกระทำเพื่อประโยชนสวน
บุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี 
              6.3 ขอมูลที่ไดบันทึกผานและเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนความรับผิดชอบของเจาของขอมูลนั้นๆ  
ที ่จะตองดูแลไมใหเกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดตอบุคคลที่สาม
              6.4 ใชซอฟทแวรที ่ถูกกฎหมาย และเปนมาตรฐาน 
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             6.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน จะตองไดรับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว
              6.6 เจาของขอมูลจะตองปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเขาถึงจาก
ภายนอกหรือการโจรกรรม และการบอนทำลาย เพื่อใหแนใจวาธุรกิจของบริษัทฯ จะดำเนินการอยางตอเนื่อง
              6.7 ผู มีหนาที่รับผิดชอบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ไดรับการมอบหมายจากบริษัทฯ มีหนาที่ตองกำหนด
มาตรการในการควบคุมและปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความมั่งคงและปลอดภัย รวมทั้งตองติดตามใหบุคลากรทุก
คนถือปฏิบัติตามขอกำหนดโดยเครงครัด

7. นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
            บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ 
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
              1. สรางความตระหนักใหกรรมการบริษัท ผู บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ ์ เชน กฎหมายเกี่ยวกับเครื ่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ ์ 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวของ
              2. หามมิใหพนักงานทุกคนกระทำการใด ๆ ก็ตามอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ของ
บุคคลอื่น  
              3. เคารพซึ่งสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น โดยบริษัทฯจะตองกระทำการขออนุญาตบุคคลผูเปนเจาของใน
ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์เหลานั้นใหถูกตองตามกฎหมายกอนที่จะนำมาใชงาน
              4. การนำผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมา หรือที่จะนำมาใชภายใน บริษัทฯ จะตอง
ตรวจสอบเพื่อใหมั ่นใจวาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ของบุคคลอื่น
              5. พนักงานที่ใชงานเครื ่องคอมพิวเตอรของบริษัทจะตองใชซอฟตแวรตามขออนุญาตของเจาของลิขสิทธิ ์และเฉพาะที่
ไดรับอนุญาตใหใชงานจากบริษัทเทานั้น เพื่อปองกันปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ของบุคคลอื่น
                6. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตองผานการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ ์ถูกตองโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ไมถูกตองถือเปนการกระทำผิดทางวินัย 
             7. ผลงานและทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ที ่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที ่ไดรับมอบหมายจากบริษัท หรือ
งานที่ใชสำหรับบริษัท ผลงานและทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์เหลานั้นถือเปนของบริษัท พนักงานจะตองสงมอบใหกับบริษัท 
ไมวาขอมูล ผลงาน หรือลิขสิทธิ ์ที ่เก็บไวจะอยูในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
              8. บริษัทฯสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานในดานกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และดานกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

8. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
             บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึง
ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืน  
และเพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทเปนไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนี้
              1. ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
              2. สนับสนุนและสงเสริมใหผู บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม มีจิตอาสาโดยไมหวังสิ ่งตอบแทน
              3. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สรางประโยชนที ่ยั ่งยืนแกสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการคืน
กำไรแกสังคมอยางสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สรางประโยชนใหสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง
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             4. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดลอม
              5. สงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อรวมกันพัฒนาและดูแลรับผิด
ชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
              6. การเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผู ที ่เกี ่ยวของสวนตาง ๆ ของบริษัทฯจะมีเชื ้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน บริษัทฯจะบริหารจัดการดวยความเปนธรรมและสิ่งเสริมใหเกิดการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน

9.  นโยบายการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน
             บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานในการนำขอมูลภายในของ
บริษัท ซึ ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื ่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี ้
              1. หามกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัท นำขอมูลนั้นไปใชประโยชนตอ
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน เพื่อผล
ประโยชนของตนเองและผูเกี ่ยวของ และบุคคลดังกลาวตองไมเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่อาจนำขอมูลนั้นไปใชประโยชนเชน
เดียวกัน 
              2. กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัท ตองใชความระมัดระวังในการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการเผยแพรขอมูลเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือขอมูล
ขาวสารที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอ
สาธารณชนแลว
                 3. กำหนดใหกรรมการบริษัท ผู บริหารระดับสูง จัดทำและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพยของบริษัท ซึ ่งบุคคลดังกลาวรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู เพื ่อรายงานตอสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื ่อมีการซื้อขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดตามมาตรา 59  และจัดสงสำเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับที่สงรายงานตอ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
             4. บริษัทใหความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคา โดยไมนำสารสนเทศดังกลาวมาใชเพื ่อผล
ประโยชนของกรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และผูที ่เกี ่ยวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
       5. บริษัทใหความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ
/หรือปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับตาง ๆ 
ตามอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
              6. กรณีที ่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทำงานเฉพาะกิจเกี ่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและ
อยูระหวางการเจรจา ซี ่งเขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัท บุคคล
เหลานั้นจะตองทำสัญญาเก็บรักษาขอมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอ
ตลาดหลักทรัพยและสำนักงาน ก.ล.ต.
              7. กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน ผูที ่ฝาฝนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวินัย 
และ/หรือกฎหมายแลวแตกรณี
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10. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
                บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีวาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน เปนสิ่งสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานเปนปจจัยหนึ่งแหงความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน การปองกันและควบคุมไมใหเกิดอันตราย
เนื่องจากการทำงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
                1. บริษัทถือวาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเปนหนาที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ
ที่จะรวมมือกันปฏิบัติเพื ่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผูอื ่น
                2. บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
อยางเหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอกำหนดอื่น ๆที่เกี ่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
                3. บริษัทจัดใหมีระเบียบปฏิบัติ และแผนการดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทำงานอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
               4. บริษัทจะปองกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือ
ความเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไมถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
               5. สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย พรอม
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเหมาะสม รวมถึงการรักษาไวซึ ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
ทุกคน
                6. จัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจและเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแกบุคลากรของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี ่ยวของอยางเพียงพอ
                7. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทำงาน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามขอบังคับ

11. นโยบายการแจงเบาะแสหรือรองเรียนและการปกปองผูใหขอมูล (Whistle Blowing Policy)
               บริษัทจัดใหมีชองทางการรับเรื ่องรองเรียนและแจงเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการ
ดำเนินการจัดการขอรองเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังไดกำหนดมาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน ดังนี้
               1. การแจงเบาะแส
บริษัทจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนในกรณีที่สงสัยวาจะมีการทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สอถึงการทุจริต 
หรือทำการกระทำผิดดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผานชองทางดังนี้
                                  จดหมายจัดสงทางไปรษณีย สงถึง
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ถนนศรีวรา
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
               2. กระบวนการดำเนินการรับเรื ่องรองเรียน
เมื ่อบริษัทไดรับเบาะแสหรือขอรองเรียนมาแลว คณะกรรมการตรวจสอบจะแตงตั้งคณะทำงานใหดำเนินการรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายใหแกผู ที ่ไดรับผลกระทบ โดยคำนึงถึง
ความเดือดรอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบเรื ่องดังกลาวจะมีหนาที่ติดตามผลการดำเนินการ และ
รายงานผลใหผู รับแจงเบาะแส/ขอรองเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกลาวตอประธานเจาหนาที่บริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแลวแตกรณี
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                3. มาตรการคุมครอง
เพื ่อเปนการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนหรือผูที ่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผย
ชื่อ สกุล ที ่อยู  ภาพหรือขอมูลอื่นใดของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมไปถึง
กำหนดมาตรการคุมครองในกรณีที่ผู นั ้นเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ทั้งนี ้ผู ไดรับ
ความเดือนรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
                4. เงื ่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและขอรองเรียน
รายละเอียดของเบาะแสหรือขอรองเรียน ตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาขอเท็จจริงเพื่อดำเนินการตอไป
ได โดยระยะเวลาในการดำเนินการเรื ่องรองเรียนขึ้นกับความสลับซับซอนของเรื ่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ไดรับจาก
ผูรองเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผูถูกรองเรียน ทั้งนี ้ผู ใดแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนที่เปนเท็จหรือกลั่นแกลง
ผู อื ่น อาจไดรับโทษทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี ่ยวของ

12. นโยบายการพัฒนาบุคคลกร
             บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)  มีนโยบายดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของพนักงานใน
ทุกระดับ ใหเหมาะสมกับตำแหนงอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยาย
ตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษัทฯจึงมุงมันพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการ
พัฒนาดานทักษะความรู ดานความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกัน เพื่อใหสอดคลอง
กับกลยุทธและแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
                นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ 
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพ ในทุกระดับโดยพนักงานจะไดรับ  การพัฒนา
ทักษะ ความรูความสามารถอยางตอเนื่อง โดยการนำ Competency หลักขององคกรคือ Proactive และ Creative มาประยุกต
ใช ทั ้งในสวนของความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองคกร  ความสามารถดานการบริหารสำหรับพนักงานระดับบริหาร 
และความรูความชำนาญในสาขาวิชาชีพตางๆ เพื่อนำไปเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคล ดวย
การพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสรางศักยภาพตนเอง ใหรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
             นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานองคความรู (Knowledge) และพัฒนาทักษะ (Skill) 
บริษัทฯ ตระหนักเสมอวาบุคลากรเปนทรัพยากรอันมีคาในการขับเคลื่อนองคกร ใหประสบความสำเร็จและเติบโตไดอยางยั่งยืน 
บริษัทฯ จึงพัฒนาทักษะความรูความสามารถ ของบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง ควบคูกับการนำระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ มาประยุกตใชโดยมีแผนการพัฒนาบุคคลกรดานการฝกอบรม ดังนี้
               1. การจัดฝกอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารและพนักงาน ใหสามารถทำงานตอบสนอง
ตอกลยุทธและเปาหมายของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝก
อบรมภายในองคกรโดย แบงเปนระดับ ดังนี้  
                พนักงานระดับบริหาร : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความ
เปนผูนำควบคูไปกับการเพิ่มองคความรูใหมๆ ในการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการปรับเลื ่อนตำแหนงในอนาคตใหสอดคลองกบความกาวหนาในสายวิชาชีพและสงเสริม
ใหสามารถแขงขัน และพรอมเปนผูนำในสายธุรกิจ
               พนักงานระดับปฏิบัติการ : บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูความ
สามารถตามหนาที่ของสายวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบ ทั้งนี ้เพื ่อเปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ เชน การบริหารความเสี่ยง, มาตรฐานทางดานการเงินและบัญชี, ความรูทางดานกฎหมาย , ทักษะการใชระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาด, มาตรฐานทาง IT, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการทำงาน เปนตน  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังไดพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูความสามารถหลัก เพื่อใหพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติ
งานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชนการปฐมนิเทศพนักงานใหม , การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
, การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร ฯลฯ
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                2. การจัดฝกอบรมภายนอกบริษัทฯ  นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในแลว  บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนใหผู บริหาร
และพนักงานเขารับการฝกอบรม จากสถาบันหรือองคกรตางๆ ที่มีชื ่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถของแตละบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น อีกทั้งเพื ่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมอง ใหมๆกับองคกร
อื่นอีกดวย
                3. กิจกรรมพัฒนาองคความรู (Knowledge) และการพัฒนาทักษะ (Skill) 
                     1. กิจกรรมที่ใหความรูประสบการณและปรับปรุงทัศนคติในงาน 
                            - การฝกอบรม Training 
                            - การสอนงาน Job Instruction & Coaching 
                     2. กิจกรรมการบริหาร 
                            - การสับเปลี่ยนโยกยายหนาที่ (Transfer) 
                            - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
                            - การทดลองเวียนงาน หรือใหทำหนาที่ผู ชวย (Under Study) 
                            - การรักษาการแทน (Acting) 
                            - การใหทำหนาที่ในคณะกรรมการ (Committee) 
                            - การดูงาน (Study Tour/ Visit) 
                            - การเพิ่มความรับผิดชอบ (Job Enrichment) 
                            - การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment) 
                นโยบายรักษาผูมีศักยภาพสูงและการวางแผนการสืบทอดตำแหนง 
บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาพนักงานผูมีศักยภาพสูงในองคกร โดยจัดใหมีหลักสูตร หรือมีเครืองมือในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกลุมดังกลาว และเตรียมวางแผนความกาวหนาในอาชีพ เชน Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, 
Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองคกร สำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพสูง เพื่อ
สนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถและศักยภาพที่มีอยู  มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เพื ่อตอบสนองเปา
หมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและใหความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหนงของ
บุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีความพรอมในการเตรียมบุคลากรเพื่อ
ทดแทน เมื่อมีตำแหนงวางลงหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

13. นโยบายการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
                  บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)  มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานที่มีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพ 
(Talent) ไดมีความกาวหนาในหนาที่การงาน และพรอมที่จะดำรงตำแหนงที่วางลง หรือตำแหนงใหมที ่เกิดขึ ้น ซึ ่งการวางแผน
สืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เปนปจจัยสำคัญที่บริษัทฯ จะตองดำเนินการ เพื่อเปนการเตรียมวางแผนสรรหาและคัด
เลือกกำลังคน ที่จะเขามาดำรงตำแหนงทดแทนการเกษียณอายุ หรือการลาออก รวมถึงการสรางบุคลากรที่มีความสามารถเขา
มาทดแทนในตำแหนงที่วางไดอยางเหมาะสม
ลักษณะของแผนการสืบทอดตำแหนงของบริษัทฯ  มีดังนี ้
                1. เปนแผนระดับนโยบายที่เชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน และ พันธกิจ ของบริษัทฯ
                2. เปนแผนที่ใชสำหรับการสืบทอดในตำแหนงระดับบริหาร หรือตำแหนงในสายงานหลักของบริษัทฯ
                3. เปนการวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ ของพนักงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอยางตอเนื่อง โดยวัดจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานที่อยู ในระดับสูง และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง 
                  4. เนนการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทดแทนตำแหนงที่วาง จากพนักงานภายในบริษัทฯ (Internal Recruitment) มากกวา
สรรหาจากภายนอก (External Recruitment)
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14. นโยบายการรับและใหของขวัญ บริการตอนรับ หรือประโยชนอื่น ๆ
                บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ มีความ
โปรงใสและปฏิบัติตอบุคลที่เกี ่ยวของทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน หลีกเลี ่ยงการกระทำอันอาจนำไปสูการเลือกปฏิบัติ หรือกอ
ใหเกิดผลประโยชนที ่ขัดกัน และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่น ดังนั ้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรับ
และใหของขวัญ บริการตอนรับ หรือประโยชนอื ่นใด เพื่อสรางมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การเติบโตอยางยั่งยืน
คำนิยาม
               ของขวัญ หมายถึง สิ ่งของใดๆ ที่ใหกันในโอกาสตางๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม  ที ่ใหกันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคมที่มีมูลคาทางการเงิน หรือสิ่งที ่ใชแทนเงินสด สิ่งที ่ใชแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริการตางๆ ได
              บริการตอนรับ หรือประโยชนอื ่นๆ หมายถึง การเลี ้ยงรับรอง อาหาร เครื ่องดื่ม หรือการบริการใดๆ ไมวาจะเปนการ
แสดง การกีฬา หรือกิจกรรมสันทนาการตางๆ ดวย
                บุคคลที่เกี ่ยวของ หมายถึง ผู บริหาร พนักงานของบริษัท ผู ที ่มีพันธะกิจกับบริษัทไมวาจะเปน คู คา ลูกคา ผู ใหบริการ
ตางๆ เปนตน
วัตถุประสงค
               เพื ่อใหผู บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) มีความเขาใจ เกี ่ยวกับนโยบาย ในการที่จะให
หรือรับของขวัญ บริการตอนรับ เลี ้ยงรับรองหรือประโยชนอื ่นๆ รวมทั้งไดเขาใจขอบเขต หลักเกณฑตางๆ เพื่อนำไปปฏิบัติใหถูก
ตอง เหมาะสม ในการเบิกจายคาของขวัญ บริการตอนรับ หรือประโยชนอื ่นใด
แนวทางปฏิบัติ
               1. การใหและการรับของขวัญ หรือประโยชนอื ่นๆ
                1.1. ในการใหหรือรับของขวัญ หรือประโยชนอื ่นๆ พนักงานควรพึงระวังในเรื ่องดังตอไปนี้
                       1.1.1.เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท
                       1.1.2.เขาขายเปนการทุจริตหรือติดสินบน
                1.2. หามใหหรือรับของขวัญจากลูกคา หรือคูคา ผู รับเหมาหรือผูที ่เกี ่ยวของทางธุรกิจ ในรูป   เงินสด  เช็ค พันธบัตร  
หุ น  ทองคำ  อัญมณี อสังหาริมทรัพยหรือสิ่งของในทำนองเดียวกันที่มีมูลคา หรือสิ่งอื ่นใดที่สามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดไดโดย
งาย  ยกเวนในกรณีงานศพ งานแตงงาน และงานบวช
                1.3. หามเรียกรอง หรือรองขอ ของขวัญ ความชวยเหลือ หรือบริการใดๆ จากลูกคา หรือ คู คา นอกเหนือไปจากสิ่งที ่
พึงไดจากทางการคาปกติ หรือตามที่กำหนดไวในสัญญาระหวางบริษัทและลูกคาหรือคูคา
                1.4. การจัดซื้อของขวัญจะตองเปนไปตามนโยบายหรือระเบียบวาดวยการจัดซื้อของบริษัท

15. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
               บริษัทหามคณะกรรมการ ผู บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ เขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรปรัปชั่นในทุก
รูปแบบ และไมกระทำการใด ๆ ที่แสดงใหเห็นวาเปนการติดสินบนและรับสินบนแกผู มีสวนไดเสียในเรื ่องที่ตนทำหนาที่รับผิด
ชอบ ทั้งโดยทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ และจะตองปฏิบัตินโยบายการตอตานการทุจริต
คอรปรัปชั่นอยางเครงครัดตามกฎระเบียบและกฎหมายที่บริษัทดำเนินธุรกิจดวย
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               แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรปรัปชั่น
                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการกำกับ
ดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรปรัปชั่น ดังนี ้
              1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญ
ตาง ๆ เชน ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจาง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการ
บันทึกบัญชี การชำระเงิน เปนตน ทั้งนี ้เพื ่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรปรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการแกไขที่เหมาะสม
               2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียนการฝาฝน การกระทำผิดกฏหมายหรือจิรยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรปรัปชั่นหรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวม
ทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของ กรณีที ่สามารถติดตอผู
ใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดำเนินการใหรับทราบ
               3. หัวหนาสายงานที่เกี ่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด (ถามี) 
และรายงานใหผู มีอำนาจทราบตามลำดับ
               แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรปรัปชั่น
           บริษัทกำหนดใหมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของ
กับการคอรปรัปชั่น ดังนี ้
              1. จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ใหคำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบวามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะ
สมเพียงพอ
               2. กำหนดใหฝายบริหารความเสี่ยงทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอรรัปชั ่นอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อใหการนำมาตรการตอตานการทุจริตคอรปรัปชั่นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
โดยนำเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
               3. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบหรือขอรองเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื ่อวา
มีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการ
ฝาฝนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการ
คอรปรัปชั่น หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
             การอบรมและการสื่อสาร
                บริษัทไดสื ่อสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรปรัปชั่น รวมถึงนโยบายที่เกี ่ยวของ เชน จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การรับและใหของขวัญ โดยจัดใหมีการสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรการ และบทลงโทษใหแกผู บริหาร พนักงาน ผานการ
ปฐมนิเทศ การอบรม บอรดขาวสารและเว็บไซดของบริษัท 
การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ   
               บริษัทฯ กำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ 
ทำความเขาใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติที ่กำหนดไวในคูมือนี้อยางเครงครัด 
               ผู บริหารทุกระดับในองคกรจะตองรับผิดชอบดูแล และถือเปนเรื ่องสำคัญที่จะดำเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมของบริษัทฯ อยางจริงจัง หากกรรมการ ผู บริหาร และหนักงานผูใดกระทำผิด
หลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว จะไดรับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื ่อไดวาทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอบังคับของรัฐ บริษัทฯ จะสงเรื ่องใหเจาหนาที่ของรัฐดำเนินการตอไป
                หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ / หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไวในคูมือนี้ ใหแจง
ขอรองเรียนหรือขอกลาวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผู แจงเบาะแส  เพื่อคุ มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
กับผูแจงขอรองเรียนดังกลาว
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เรียน ทานผูถือหุน
                           คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ซึ ่งไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที ่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่
สำคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูสอบบัญชี เพื ่อประโยชนตอผูถือหุนและนัก
ลงทุนทั่วไป
                           คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำรงรักษาไวซึ ่งระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่
จะดำรงรักษาไวซึ ่งทรัพยสิน ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ
                          คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทำหนาที่กำกับ
ดูแล สอบทานความนาเชื ่อถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซึ ่งไดกำกับดูแลทำการประเมินระบบควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื ่องนี้ไดปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปนี ้แลว
                            คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถ
ใหความเชื่อมั่นไดวางบการเงินรวมของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย สำหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ซี ่งผู สอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบและแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงาน
ประจำปนี ้แลว
                             อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ไดติดตาม ดูแล สงเสริมและสนับสนุนใหฝายบริหารนำกลยุทธของบริษัท
ไปปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหระบบดังกลาวดำเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ)
ประธานกรรมการ

(นางภัทรภร วรรณภิญโญ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริษัท
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เรียน ทานผูถือหุน
                         คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
กรรมการอิสระ  จำนวน 3 ทาน  ไดแก รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการตรวจ
สอบ  รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไดปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ ่งเปนไปตาม
ขอกำหนดและแนวปฏิบัติที ่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในรอบป 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระ โดยในป 2564 มีการประชุมรวมทั้งสิ ้น 4 ครั ้ง ซึ ่งมีสาระสำคัญดังนี้
                        1. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2564 รวมกับผูสอบบัญชีเพื ่อใหมั ่นใจวาการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกตอง 
ครบถวน เปนที่นาเชื ่อถือได
                         2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาสอบทานรายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) เพื่อใหมั ่นใจวา บริษัท ไดดำเนินการตามเงื ่อนไขทางธุรกิจปกติ และไดปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี ่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท 
                        3. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั ่นใจวา บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด 
(มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
                         4. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำป 2564 ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) เพื่อใหมั ่นใจวาการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดย
ไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหงานตรวจสอบมีคุณภาพ
                        5. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคล และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจำป 2564 
ของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) โดยไดพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และความเปนอิสระ
ของผูสอบบัญชี โดยไดเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง  ผู สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ อุ นปติพงษา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผู สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ ดร.ปรีชา สวน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ที่ 6718 หรือ  นางสาวกรแกว ดาบแกว ผู สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463  จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด 
ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตอคณะกรรมการบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)
                         6.  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
                         7.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบ
จำนวน 4 ครั ้ง
                           โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพียงพอ และไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี ่ยวของ รวมทั้งจัด
ทำงบการเงิน และเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ถูกตอง ครบถวน และเปนที่นาเชื ่อถือไดและปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที ่รับรองทั่วไป และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดียิ ่งขึ ้นเพื่อบรรลุเปาหมายของบริษัท 

 (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากตำแหนงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  มีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
เปนตนไป

(นางภัทรภร วรรณภิญโญ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ทานผูถือหุน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน กรรมการ นางภัทรภร วรรณภิญโญ กรรมการ
 ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดใหมีการประชุมจำนวน 1 ครั ้ง และคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเขารวมประชุมครบทุกทาน และมีการรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการบริษัท
ทราบอยางสม่ำเสมอ ซึ ่งมีสาระสำคัญดังนี้
 1.การสรรหากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเปดโอกาสแกผู ถือหุนสวนนอยเสนอบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการเปนการลวงหนา ผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท 
ทางเว็บไซตของบริษัท ปรากฎวาไมมีผู ถือหุนทานใดนำเสนอบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2564
 2.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ใหสอดคลองเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบตามแนวทางปฏิบัติที ่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
 3. กำหนดกรอบของคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชนอื ่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอขอความเห็น
ชอบตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 
 4.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดใหกรรมการ มีการประเมินการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหารประจำป 2564 เพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบปและนำมาพัฒนาอยางตอเนื่อง

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ)
 ประธานคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาคาตอบแทน
 บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)

หมายเหต ุ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากตำแหนงกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  มีผล
ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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เรียน ทานผูถือหุน
                              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบ
ดวยกรรมการจำนวน 7 ทาน  ไดแก นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต กรรมการ 
นายภูษิต ไลทอง กรรมการ นางปยพร ไลทอง กรรมการ นางสาวนารี วิชชุนากร และนายพิรัฐ เย็นสุดใจ กรรมการ 
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ
                          บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมุงมั ่นที่
จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอธุรกิจหลักขององคกร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ไดกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ใหคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อใหมั ่นใจวาจะบรรลุวัตถุประสงคที ่กำหนดไว
                         ในป 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1  ครั ้ง 
มีวาระและการดำเนินการติดตาม ดังนี้
                          1.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับคณะทำงานและทุกหนวยงานของบริษัท จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
                         2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกับทุกหนวยงานที่เกี ่ยวของ ไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ดานตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดำเนินของธุรกิจของบริษัทและมอบหมายใหผู รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ มีการติดตาม ประเมินผล 
และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
                         3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงความ
เสี่ยงดานอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอองคกร
                         4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทบทวนนโยบายความเสี่ยง  ติดตามกำกับปจจัยเสี ่ยงที่อาจสงผลกระทบ
ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหดำเนินไปตามแนวทางและกลยุทธที ่กำหนดไวอยางตอเนื่อง ทั ้งนี ้เพื ่อบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่องคกรยอมรับได และดำเนินการปองกันหรือแกไขไดอยางทันทวงที ตลอดจนการใหคำแนะนำที่สำคัญ เพื่อนำไปสูการพัฒนางานดาน
การบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริษัททราบ
                        5.เพื่อใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในเรื ่องการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารไดจัดใหทุกหนวยงานไดเขาปรึกษาและอบรมกับที่ปรึกษาความเสี่ยง เพื่อทบทวนความรูความเขาใจในเรื ่องการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และสรางความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
                         จากการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุงมั ่นที่จะดำเนินการใหบริษัทมีการกำกับดูแลและการบริหาร
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่เพียงพอเพื่อใหบริษัทดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทีวี ธันเดอร จำกัด (มหาชน)

หมายเหต ุ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ลาออกจากตำแหนงกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลตั้งแต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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