EXPOSE TO
ALL SCREEN

PROGRAME

TAKE ME OUT THAILAND SEASON 15

สารบัญ

รางวัลแหงความสําเร็จ

กิจกรรมในรอบป 2563

วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาหมาย

เหตุการณสําคัญ

โครงสรางการถือหุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ปจจัยเสี่ยง

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

โครงสรางการจัดการ

การกํากับดูแลกิจการ

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม

คณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
ปี 2563 เป็ นปี ทีทัวโลกต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงครังใหญ่ทีเกิดจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างทังทางด้านสุขภาพ การดํารงชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ
โดยภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) เผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลียนแปลงในหลากหลายมิติ ทังจากสภาวะเศรษฐกิจทีตกตํา และเหตุสดุ วิสยั ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ซึงนําไปสู่รูป แบบวิถี ชี วิตใหม่ (New Normal )การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมของผู้บริ โภคที เปิ ด กว้างและ
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภคสือของคนไทยเปลียนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ลูกค้าชะลอ
และหยุดการใช้เม็ดเงินโฆษณา ทําให้เม็ดเงินโฆษณาลดลงอย่างต่อเนืองนับตังแต่ตน้ ปี 2563 เป็ นต้นมา ซึงส่งผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่ออุตสาหกรรมโฆษณา รวมถึงบริษัทฯที ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน บริษัทฯได้ดาํ เนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง คํานึงถึง
ความปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม และให้ความสําคัญอย่างยิงกับความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เพื อให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างราบรืนและต่อเนื อง บริษัทฯได้จัด ทําแผนรองรับการดําเนิ นธุร กิจอย่างต่อเนื อง
(Business Continuity Plan) ในสถานการณ์ฉุก เฉิ น การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื อฯ ติ ดตาม กํากับ ดูแลและประเมิ น
สถานการณ์ทีอาจเปลี ยนแปลงอย่างใกล้ชิด พร้อมทังได้บริหารต้นทุนและลดค่ าใช้จ่า ย เพือลดผลกระทบทางธุรกิ จที อาจ
เกิดขึนได้อย่างทันท่วงที
บริษัทฯ มีความมุ่งมันในการสร้างโอกาสในการเติบโตเพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรให้มีความรู แ้ ละทักษะด้านดิจิทลั อย่างมีประสิทธิ ภาพ การบริหารสิ นทรัพย์อย่างมีประสิทธิ ภาพ การพัฒนาคอน
เทนต์และสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบใหม่เพือสร้างมูลค่าเพิม การสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ และขยายช่องทางการนําเสนอรู ปแบบ
รายการบนแพลตฟอร์มใหม่ทีหลากหลาย
นอกจากนีบริษัทยังให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดี และการพัฒนาอย่างยังยืนซึงในปี 2563 บริษัทได้รบั การ
ประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในระดับ “ดี”
ท้ายทีสุดนี บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน ลูกค้า สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ฯทุกท่านทีได้ให้การสนับสนุน และมอบความไว้วางใจในการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษัททุก ๆ ท่านทีได้ร่วมมือกันปฏิบตั ิงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกําลังความสามารถ ทําให้บริษัทฯสามารถ
ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาทีวิกฤตเศรษฐกิจอันต่อเนื องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (VOVID-19) และเติ บโต
ต่อไปอย่างยังยืน

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ

ขอมูลทั่วไป
บรษัท ทีว ธันเดอร จํากัด (มหาชน)

ขอมูลสําคัญอื่น

มี ชือย่ อ หลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยว่ า
“TVT” ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิง
โดยจดทะเบียนก่อตังบริษัทเมือวันที 30 พฤศจิกายน 2535
ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 1,000,000 บาท ต่อมาบริษัทได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 2
ธันวาคม 2557

นายทะเบียนหุน้ สามัญ :
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีทุนจดทะเบียน
250,000,000
บาท
แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามั ญ จํา นวน
1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เรียกชําระเต็ม
มูล ค่ า แล้ว จํา นวน 800,030,075 หุ้น มูล ค่ า รวม
200,007,518.75 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจโฆษณา ซึงเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์
2. ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก าร ซึ งเกิ ด จากการรับ จ้า งผลิ ต รายการ
การจัดกิจกรรม
3. ธุรกิจบริหารศิลปิ น
4. ผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสือโฆษณา
ทีตังสํานักงานใหญ่
:
เลขที 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ +66 2559 0022 โทรสาร (FAX) +66 02559 3609
WEBSITE : WWW.TVTHUNDER.CO.TH
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เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2009 9000
โทรสาร +66 2009 9991
SET Contact center :
+66 2009 9999
Website :
http://www.set.or.th/tsd
ผูส้ อบบัญชี :
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
เลขที 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2259 5300
โทรสาร +66 2260 1553
ทีปรึกษากฎหมาย :
บริษัท ทีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด
เลขที 75 ซอยพึงมี 11 ถนนสุขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ +668 1836 7236

รศ.ดร.มนตร โสคติยานุรักษ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
กรรมการ /กรรมการอิสระ

นายสุทธิธรรม จราธิวัฒน
กรรมการ / กรรมการอิสระ

BOARD OF
DIRECTORS
นายสมพงษ วรรณภิญโญ
กรรมการ

นายภูษิต ไลทอง
กรรมการ

นายพรัฐ เย็นสุดใจ
กรรมการ
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นางภัทรภร วรรณ,ภิญโญ
รองประธานกรรมการ

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมการ

คณะกรรมการบรหาร / ผูบรหาร
นางภัทรภร วรรณภิญโญ
ประธานเจาหนาที่บรหาร

นายภูษิต ไลทอง
รองประธานเจาหนาที่บรหาร

นางปยพร ไลทอง
ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหารอาวโส
สายงานบรหารการผลิต

นายพรัฐ เย็นสุดใจ
รองประธานเจาหนาที่บรหาร

นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ
ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหาร
สายงานการตลาดและการขาย
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นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหาร
สายงานการพัฒนาธุรกิจ

นางสาวนาร วชชุนากร
ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหารสายงานการเงน

ประวัติ

รางวัลแหงความสําเร็จ
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NEWS & EVENT

มีนโยบายในการบริหารจัเรื
ดการสิ
อม
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าร่วมฝึ กอบรม WORKSHOP
องงแวดล้
การลดปริ
มาณและการจัดการขยะในกองถ่ายทํา

นักแสดงในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการระดมทุนสําหรับแผนฟื นฟูผลกระทบ COVID-19 ในประเทศไทยกับโครงการ KHO
มีนโยบายในการบริหารจัดการสิงแวดล้อม
TAO, BETTER TOGETHER ทาง FACEBOOK FANPAGE
: BIOFIN THAINLAND

ในการบริ
บริษัทได้จดั ทําโครงการ “ปั นดินญีปุ่ นเป็ นของที
ระลึหการจั”ดการสิ
เพืงแวดล้
อให้อผมพู้ ิการมีรายได้ มีอาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนึ
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NEWS & EVENT

ปี 2563 บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้นอ้ ง ๆ นักศึกษา จากมหาวิ
ทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาศิลปากร เขาร่วมศึกษาดูงานการบันทึกเทป
มีนโยบายในการบริหารจัดการสิงแวดล้อม
รายการ TAKE GUY OUT THAINLAND SS.4 ณ TVT GREEN
PARK STUDIO

มีนโยบายในการบริ
หารจัดการสิงแวดล้ศ
อมน์ จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
บริษัทได้รบั รางวัลโล่หเ์ กียรติยศ “ช่อสะอาด” ประเภทผู
ผ้ ลิตรายการโทรทั
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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VISION
วสัยทัศน

ผู ใหบรการสื่อบันเทิงที่ดีที่สุด

พัฒนาระบบจัดการธุรกิจใหมีผลงานที่ไดการยอมรับในระดับโลก
(WORLD CLASS ENTERTAINMENT CONTENTS) เพ่อ
สนับสนุนและเปนกลไกขับเคลื่อนและสงเสรมขดความสามารถใน
การแขงขันของกิจการ

MISSION
พันธกิจ

พัฒนาเปนผูประกอบการที่สามารถนําเสนอเนื้อหาที่สามารถ
สรางมูลคาเพมและครอบคลุมทุก PLATFORM ที่เชื่อมโยง
โครงขายการใหบรการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
พัฒนา เพมพน สรางการใชประโยชนสินทรัพย ในเชิงธุรกิจ เพ่อให
สามารถสรางมูลคาเพม ไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และ
เปนสวนสนับสนุนการเติบโตขององคกร
ปรับโครงสรางองคกรใหมีสมรรถนะสูง เพ่อสนับสนุนบรการและ
การดําเนินงานที่เปนเลิศสูธุรกิจทุกรูปแบบ
สรางความนิยมและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและ
กลุมเปาหมายตอการดําเนินการของกิจการ และบทบาท
ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ เพ่อสรางการเติบโตและความ
เปนอยูรวมกันอยางยั่งยืน

เปาหมาย
ระยะยาว

เปนบรษัทผูผลิตคอนเทนทชั้นนํา
ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและสากล ครอบคลุมทุกแพลตฟอรม
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีวี ธันเดอร์ฯ”) จดทะเบียนก่อตังบริษัทเมือวันที 30 พฤศจิกายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริมต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท โดยนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ผูม้ ีประสบการณ์
อยู่ในสายธุรกิจบันเทิงมาอย่างยาวนาน ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 2 ธันวาคม 2557
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกปี เพือกําหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ และปรับเปลียนให้สอดคล้องเหมาะสม โดยในช่วงปี ทีผ่านมามีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะ
ยาวจํานวน 1 ครัง โดยมีมติให้ปรับเปลียนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเพือให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั ของกลุ่มบริษัท ดังนี
วิสัยทัศน์
ผูใ้ ห้บริการสือบันเทิงทีดีทีสุด
พันธกิจ
 พัฒนาระบบจัดการธุรกิจให้มีผลงานทีได้การยอมรับในระดับโลก (World class entertainment contents) เพือสนับสนุนและเป็ นกลไกขับเคลือน
และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
 พัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการทีสามารถนําเสนอเนือหาทีสามารถสร้างมูลค่าเพิมและครอบคลุมทุก Platform ทีเชือมโยงโครงข่ายการให้บริการทัง
ภายในและภายนอกประเทศ
 พัฒนา เพิมพูน สร้างการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพือให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม ได้รบั ผลตอบแทนในอัตราทีเหมาะสม และเป็ นส่วน
สนับสนุนการเติบโตขององค์กร
 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพือสนับสนุนบริการและการดําเนินงานทีเป็ นเลิศสู่ธุรกิจทุกรูปแบบ
 สร้างความนิยมและการยอมรับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายต่อการดําเนินการของกิจการ และบทบาท ความสําคัญในการพัฒนา
ธุรกิจ เพือสร้างการเติบโตและความเป็ นอยู่รว่ มกันอย่างยังยืน
เป้ าหมายระยะยาว
เป็ นบริษัทผูผ้ ลิตคอนเทนท์ชนนํ
ั า ทีมีคณ
ุ ภาพทังในประเทศและสากล ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริษัท ที วี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิ ตและให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ รับจัดงานอีเว้นท์ จําหน่ายหนังสื อทีสืบเนื องจากการทํา
รายการโทรทัศน์ ขายสือโฆษณาและให้บริการสตูดิโอ โดยบริษัทมุ่งมันทีจะสร้างสรรค์ความสนุกและความสุขทีสอดแทรกสาระ ความรู ้ และคติเตือนใจ
ให้กับ ผูช้ มรายการ ซึงตลอดระยะเวลาที ผ่านมาบริษั ทได้ผ ลิ ตรายการหลากหลายประเภทเพื อตอบสนองความต้องการของผู้ชม อาทิ ละครดราม่ า
(Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว์ (Game Show) วาไรตีโชว์ (Variety Show) เรียลลิตี โชว์ (Reality Show) ทอล์คโชว์ (Talk Show) และสารคดี
(Documentary) เป็ นต้น โดยบริษัทได้รบั รางวัลต่างๆ มากมายทีถือเป็ นเครืองยืนยันคุณภาพการผลิตรายการของบริษัทได้เป็ นอย่างดี อาทิ รางวัลโทรทัศน์
ทองคํา รางวัลเมขรา รางวัลราชบัญฑิตยสภา รางวัลช่อสะอาด รางวัลเพชรกนก รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
ดีเด่นจากหอการค้าไทย เป็ นต้น
บริษัทฯ มีเหตุการณ์สาํ คัญในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา ดังนี
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• บริษัทได้รบั ประกาศนียบัตร ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 (Certificate of Quality Management System – ISO
9001:2008 จาก The British Standards Institution)
• บริษัทได้รบั รางวัลโทรทัศน์ทองคํา ครังที 29 ประจําปี 2557 ประเภท รางวัลละครเด็กและเยาวชนดีเด่น จากรายการหลวงตามหาชน
• บริษัทได้ดาํ เนินการเสนอขายหุน้ เพิมทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรก (IPO) โดยเปิ ดให้จองซือระหว่างวันที 27 - 29 เมษายน 2558 ใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.00 บาท จํานวนหุน้ ทีเสนอขายทังหมด 800,000,000 หุน้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรับหลักทรัพย์ของ
บริษัทเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมือวันที 8 พฤษภาคม 2558 และหุน้ ของบริษัทเริมทําการซือขายเมือวันที 8 พฤษภาคม 2558
เป็ นวันแรกเช่นเดียวกัน
• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่น ประจําปี 2558 จัดโดยราชบัณฑิตยสภา
ปี 2558

• บริษัทฯ ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจําปี 2558” ประเภทสร้างสรรค์สือดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “พระราชทาน เสมาธรรมจักร ประจําปี 2558” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประเภทผูท้ าํ
คุณประโยชน์จต่อพระพุทธศาสนา โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “เพชรกนก ประจําปี 2558” ประเภทองค์กรศรีแผ่นดินบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยสมาคม
ผูผ้ ลิตรายการภาพและเสียง
• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “คนดีแบบอย่างแผ่นดิน ประจําปี 2558” ประเภทสร้างสรรค์สนับสนุนสังคมดีเด่น โดยชมรมทดแทนคุณแผ่นดิน
• บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้าง Green Park Studio
• วันที 3 มิถนุ ายน 2559 บริษัทได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) รุน่ ที 1
(“TVT-W1”) โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 4 หุน้ : 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุใบสําคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลา 2 ปี นบั แต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที 17 พฤษภาคม 2559) ถึงวันที
16 พฤษภาคม 2561 (วันทีครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิและวันใช้สิทธิครังสุดท้าย)

ปี 2559

• วันที 4 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับนายเจษฎา โอสภาเลิศ และนางสาวศิรินาฎ กุนธร ซึงเป็ น
บุคคลภายนอกทีไม่มีความเกียวโยงใดกับบริษัท เพือร่วมจัดตังบริษัทร่วมทุน โดยใช้ชือ “บริษัท บิกเบรน จํากัด” ประกอบธุรกิจ
เกียวกับการรับจ้างผลิตสือโฆษณา รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ออกแบบโฆษณารวมทังเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์สือโฆษณาทุก
ช่องทาง เพือเป็ นการขยายฐานลูกค้าและเพิมกําลังผลิตรายการให้ครบวงจร โดยเข้าถือหุน้ จํานวน 40,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.00
ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนรวม 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 8,000,000 บาท
• วันที 8 สิงหาคม 2559 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ทําพิธีเปิ ด "TVT Green Park Studio" (ทีวีที กรีนพาร์ค สตูดิโอ) โมเดิรน์
สตูดิโอทีมีขนาดใหญ่และทันสมัยทีสุดมาตรฐานระดับสากล รองรับการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, ละคร,โฆษณาและงานอี
เว้นท์ต่าง ๆ โดยเปิ ดให้บริการทังหมดจํานวน 3 สตูดิโอ บนเนือทีกว่า 8 ไร่
• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “โทรทัศน์ ทองคํา” ครังที 30 จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจาํ นง รังสิกลุ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “12 ผูผ้ ลิตรายการแห่งปี ” จัดโดย ดาราเดลลี

ปี 2560

• วันที 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุนใน บริษัท โมอินดี ดิจิตอล จํากัด (“MID”) โดยบริษัทเข้าถือหุน้
สามัญจํานวน 10,000 หุน้ และหุน้ บุริมสิทธิจาํ นวน 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนรวม 50,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท
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• ทีประชุมคณะกรรมการบริหารครังที 5/2560 เมือ 18 กรกฎาคม 2560 ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ
อนุมตั ิให้บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (“EM”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมลงทุนใน กิจการร่วมค้า Startup Stars
บริษัท เฟิ ร์ส วิชนั แอดเวนเทจ จํากัด เพือดําเนินธุรกิจผลิตรายการเรียลลิตีโชว์

ปี 2560

วันที 12 กันยายน 2560 บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (“EM”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
ในกิจการร่วมค้า Startup Stars เพือดําเนินธุรกิจผลิตรายการเรียลลิตีโชว์ โดย (“EM”) เข้าร่วมลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50.00
• บริษัทฯ ได้รบั ประทานรางวัล “ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2560” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ ในฐานะผูท้ าํ คุณประโยชน์แก่ผอู้ ยู่ในสภาวะยากลําบากทีประพฤติตนดีเด่น จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน
ต่างด้าวไม่ต่างใจ จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ุ ในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนโครงการ SMART VILLANGE ปฏิบตั ิการเพิมมูลค่ายกระดับการจัด
• บริษัทฯ ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
งานไมซ์ในพืนทีชุมชนเพือสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืน
(องค์การมหาชน)

จัดโดยสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

• วันที 10 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาร่วมทุน เพือจัดตังบริษัทร่วมทุน “ทริปเปิ ล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด ดําเนินธุรกิจ

ให้บริการเกมส์ออนไลน์ และพัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์สาํ หรับการเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) เข้า
ถือหุน้ สามัญจํานวน 25,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

• ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2561 เมือวันที 24 สิงหาคม 2561 ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มี
มติอนุมตั ิให้บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด (“EM”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจผลิต
และจําหน่ายเครืองสําอางค โดยการลงทุนในบริษัท มีราญ่า จํากัด (“MERAYA”) โดยถือหุน้ จํานวน 47,999 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 94.998 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

• บริษัทฯ ได้รบั ประทานรางวัล “ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2561” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ปี 2561

ราชาทินดั ดามาตุ ในฐานะผูท้ าํ คุณประโยชน์แก่ผอู้ ยู่ในสภาวะยากลําบากทีประพฤติตนดีเด่น จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน
ต่างด้าวไม่ต่างใจ จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์

ุ “สุดยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์แห่งปี 2561” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพลเอกประยุทธ์
• บริษัทฯ ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธี
บริษัทฯ ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจําปี 2561” ในฐานะผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ทีสร้างสรรค์ผลงานด้านสือทีมีเนือหา
• ในการปลูกฝั งและส่งเสริมคุณธรรม จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน ติดสินบน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

• บริษัทฯ ได้รบั โล่รางวัล “ผูท้ าํ คุณประโยชน์ต่อสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2561” จัดโดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน โดยพลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็ นประธานในพิธี

• บริษัทฯ ได้รบั รางวัล โกลด์ เพลย์ บอทเทิล (Gold Play Button) จากยูทูป ในฐานะที TV THUNDER OFFICEIAL มียอดผูต้ ิดตาม
มากกว่า 1 ล้านคน

• เมือวันที 10 เมษายน 2562 บริษัทได้โอนขายหุน้ ทังหมดทีบริษัทถืออยู่ในบริษัท โมอินดี ดิจิตอล จํากัด จํานวน 20,000 หุน้ ให้กบั
ปี 2562

AnyMind Group Limited ในราคาหุน้ ละประมาณ 2,667 บาท เป็ นเงินจํานวนรวมทังสิน 53,326,167.80 บาท โดยรับชําระด้วย
เงินสดส่วนหนึงและด้วยหุน้ ของ AnyMind Group Limited อีกส่วนหนึง

• วันที 19 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้อนุมตั ิให้ปิดกิจการ บริษัท มีราญ่า จํากัด (“MERAYA”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีบริษัท ทีวี ธันเดอร์
จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94.998 ของทุนจดทะเบียนของ MERAYA เลิกกิจการ
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• บริษัทฯ ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจําปี 2562” ในฐานะผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ทีสร้างสรรค์ผลงานด้านสือทีมีเนือหา

ในการปลูกฝั งและส่งเสริมคุณธรรม จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน อ้ายมันคนจน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
วันที 11 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปิดกิจการ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีบริษัท ที วี ธัน
•
เดอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ EM เลิกกิจการ
• ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจําปี 2563” ในฐานะผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ทีสร้างสรรค์ผลงานด้านสือทีมีเนือหาในการ
ปลูกฝั งและส่งเสริมคุณธรรม จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน ฉลาดแกมโกง จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
• ได้รบั คะแนนประเมน CG ในระดับ “ดีมาก” (4ดาว) จากผลสํารวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทีทําการสํารวจบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563

•

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขึนในประเทศไทย และทัวโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจทัวโลก
หยุดชะงัก

• ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2563 เมือวันที 2 เมษายน 2563 มีมติให้เลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

ปี 2563

ออกไปโดยไม่มี กาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2563 รวมทังให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (Record date) ใน
วันที 9 มีนาคม 2563
• ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2563 เมือวันที 12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้กาํ หนดวันจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ขึนใหม่ในวันอังคารที 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ เนืองจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) เริมคลีคลายดีขนแล้
ึ วและกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
ประจําปี 2563 ในวันที 5 มิถนุ ายน 2563
• ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ซีงประชุมเมือวันที 30 มิถนุ ายน 2563 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ข้อ 27 เรืองเกียวกับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์

• ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2563 เมือวันที 14 สิงหาคม 2563 ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มี

มติอนุมตั ิให้ลงทุนเพิมในหุน้ ของบริษัท บิกเบรน จํากัด จํานวน 5,570,000.00 บาท เพิมศักยภาพในการขยายธุรกิจและเพือให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มากขึนภายหลังการเพิมทุนดังกล่าว บริษัทจะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 71.11 ของทุนจดทะเบียนของบจก. บิกเบรน
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทย่อยในเครือ ทีบริษัทร่วมลงทุน มีดังนี
- บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด (CMED) ดําเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเน้นผลิตรายการทีซือลิขสิทธิจากต่างประเทศ
(INTERNATIONALFORMAT) ซึงบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้ จํานวน 99,995 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนรวม
100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 10,000,000 บาท
- บริษัท บิกเบรน จํากัด (BB) ดําเนินธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ และรับจัดงานอีเว้นท์ ซึงบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้ จํานวน
96,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.11 ของจํานวนหุน้ จดทะเบียนรวม 135,700 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 8,000,000
บาท
หมายเหตุ :
1. บริษัท ทริปเปิ ล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อยในเครือ / บริษัทร่วม ทีบริษัทร่วมลงทุน เลิกกิจการ อยูร่ ะหว่างชําระบัญชี
2. บริษัท บริษัท มีราญ่า จํากัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมือวันที 15 มิถนุ ายน 2563
3. บริ ษั ท อีเอ็ม เอ็น เตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ได้จดทะเบีย นเลิก บริษัท เมือวัน ที 25 ธัน วาคม 2562 และได้จดทะเบี ย นเสร็จการชําระบัญชี เมื อวัน ที 8
ม.ค.2564
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งได้เป็ น 4 ธุรกิจหลัก ทังนีรายละเอียดของแต่ละธุรกิจสามารถสรุ ปได้
ดังนี
1) ธุรกิจโฆษณา ซึงเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการบันเทิงต่าง ๆ
2) ธุรกิจให้บริการ ซึงเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการสตูดิโอถ่ายทํา
3) ธุรกิจบริหารศิลปิ น
4) ผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสือโฆษณา

โครงสร้างรายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจได้แก่ 1) รายได้ค่าโฆษณา ซึงเกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2) รายได้จากการให้บริการ ซึง
เกิดจากธุรกิจให้บริการ อาทิ รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ (EVENT) 3) รายได้จากการบริหารศิลปิ น และ 4) รายได้จากการขาย โดย
ในปี 2561 ถึงปี 2563 ดังนี
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
งวดบัญชีสินสุด
31 ธ.ค. 2561

รายได้แยกประเภท

ล้านบาท
รายได้ค่าโฆษณา

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการบริหารศิลปิ น
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
รายได้อนื
รายได้รวม

%

งวดบัญชีสินสุด
31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท

%

งวดบัญชีสินสุด
31 ธ.ค. 2563

ล้านบาท

%

202.72
316.63
3.61
-

38.53%
60.19%
0.69%
-

168.39
220.64
5.69
0.07

42.47%
55.65%
1.44%
0.01%

134.36
155.45
3.85
0.34

45.49%
52.63%
1.30%
0.12%

522.96
3.11
526.08

99.41%
0.59%
100.00%

394.78
1.72
396.50

99.57%
0.43%
100.00%

294.00
1.37
295.37

99.54%
0.46%
100.00%

ทีมา : ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทและ CMED ดําเนินธุรกิจโฆษณา ซึงเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยการเช่าช่วงเวลาจากทางสถานีหรือช่องโทรทัศน์ตา่ งๆ เพือ
ออกอากาศรายการทีผลิต ซึงรายการทีบริษัทผลิตจะเป็ นรายการทีมีลิขสิทธิเป็ นของบริษัทเอง ในขณะทีรายการที CMED ผลิต จะเป็ นรายการที CMED
ซือลิขสิทธิมาจากต่างประเทศ ซึงรู ปแบบการผลิตจะไม่สามารถเปลียนแปลงได้ ยกเว้นได้รบั การอนุมตั ิจากเจ้าของลิขสิทธิ โดยช่วงเวลาทีบริษัท และ
CMED ซือจากสถานีเพือออกอากาศ จะมีเวลาช่วงหนึงทีถูกนํามาสร้างรายได้ โดยการขายเวลาออกอากาศให้กบั ลูกค้าทีต้องการโฆษณาโปรโมทสินค้า
และบริการ โดยรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถานีจะมีความแตกต่างไปตามเงือนไขทีสถานีกาํ หนด อาทิ จ่ายค่าเช่าช่วงเวลาออกอากาศ จ่าย
ค่าตอบแทนโดยให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (REVENUE SHARING) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลาในการขายโฆษณาให้สถานีนาํ ไปขาย
เอง (TIME SHARING) เป็ นต้น ซึงบริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเมือรายการทีบริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านัน ซึงลูกค้าจะทําการตรวจสอบการ
ออกอากาศของรายการทีซือเวลาลงโฆษณา ร่วมกับเอกสารข้อมูลทีบริษัทจัดส่งให้เป็ นหลักฐานการออกอากาศ อาทิ เทปหรือซีดีบนั ทึกรายการ เป็ นต้น
ทังนี ในปี 2562บริษัทและ CMED มีรายการทีผลิตและออกอากาศจํานวน 12 รายการ โดยแบ่งรายการเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1) เกมโชว์ (GAME SHOW) ได้แก่ รายการโทรทัศน์ซงมี
ึ รูปแบบทีนําแขกรับเชิญ ซึงอาจเป็ นนักแสดงหรือผูช้ มจากทางบ้าน มาร่วมเล่นเกม
เปิ ดป้าย หรือทายปั ญหาในทุกรูปแบบ อาทิ ปัญหาในเชิงวิชาการ ปั ญหาเชาว์ รวมถึงการเสียงโชค เพือรับรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ
2) เรียลลิตี โชว์ (REALITY SHOW) ได้แก่ รายการโทรทัศน์ทีมีรูปแบบเป็ นการแข่งขันประกวดความสามารถของผูช้ มทางบ้านทีเข้ามาร่วม
แสดงความสามารถ ตามลักษณะการแข่งขันทีกําหนด เพือรับรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ
3) เดตติงเกม (DATING GAME) ได้แก่ รายการทีมีลกั ษณะเป็ นรายการผูร้ ่วมรายการทังฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงมีสิทธิตัดสินใจทีจะออกเดต
ซึงกันและกัน
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4) วาไรตีโชว์ (VARIETY SHOW) หรือวาไรตีทอล์คโชว์ (VARIETY TALK SHOW) ได้แก่ รายการทีมีลกั ษณะพิธีกรหลักจะนังสนทนากับ
แขกรับเชิญในประเด็นทีแตกต่างและหลากหลาย
5) ละครซิทคอม (SITCOM) ได้แก่ รายการทีมีลกั ษณะ เป็ นละครตลกเบาสมองทีตัวละครในเรืองจะได้พบเจอกับสถานการณ์ทีไม่คาดฝั น
แตกต่างกันไปในแต่ละตอน
กลยุทธ์การดําเนินการและการตลาด
ธุรกิจผลิตรายการซึงก่อให้เกิดรายได้ค่าโฆษณา
ศึกษาสภาพตลาดและความต้องการของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเมืองไทย
ทีมตลาดของบริษัทจะทําหน้าทีสอบถามไปยังสถานีโทรทัศน์ และลูกค้าทีต้องการประชาสัมพันธ์สินค้า ถึงแนวโน้มความนิยมในการรับชมรูปแบบ
รายการโทรทัศน์อย่างสมําเสมอ ทังนี เพือให้สามารถปรับเปลียนรายการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ซึงช่วยเพิมสีสนั การรับชมรายการให้กบั ผูช้ ม อีกทังยัง
เป็ นการหลีกเลียงความจําเจของเนือหาทีนําเสนอให้มีความน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา และด้วยทีมครีเอทีฟทีมีคณ
ุ ภาพและมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจสายบันเทิงมาอย่างยาวนานในการกํากับดูแลคิดค้นผลิตรายการใหม่ๆ เพือตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค และเหนือสิงอืนใดบริษัทพยายาม
สอดแทรกแนวความคิดเพือพัฒนาสังคมเข้าไปในผลงานทีผลิต โดยมุ่งหวังทีจะพัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมทีดีงาม สอดคล้องกับสโลแกนของบริษัทคือ
“กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (GREEN ENTERTAINMENT) สังคมดี อารมณ์ดี”
นอกจากการศึกษาแนวโน้มของตลาด อีกปัจจัยทีละเลยไม่ได้ คือ กลุ่มผูบ้ ริโภค (ผูช้ มรายการโทรทัศน์) ทีเป็ นส่วนสําคัญในการชีวัดความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจ เนืองจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ความสําเร็จวัดจากค่าความนิยมของรายการ ซึงจะวัดจากเรตติง (RATING) ทีวัดโดยบริษัท เดอะ
นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด เมือไรก็ตามทีรายการเป็ นทีนิยม และมีฐานผูช้ มเป็ นจํานวนมาก นันหมายความถึง อัตราค่าโฆษณาของรายการ
นันจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึนตามไปด้วย ดังนัน การทีรายการมีผชู้ มจํานวนมาก ย่อมส่งผลให้ช่วงเวลาโฆษณาของรายการนันๆ เป็ นทีต้องการของบริษัท
ตัวแทนโฆษณา (AGENCY) และผูป้ ระกอบการซึงเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการทีต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (DIRECT CUSTOMER)
ทังนี บริษัทมีหน้าทีคิดค้นรายการทีแปลกใหม่และน่าสนใจนําเสนอต่อผูช้ มรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งหวังทีรายการจะเป็ นทีนิยมในกลุ่มผูช้ มจํานวนมาก
คุณภาพของการดําเนินงาน
การดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจประเภทใด คุณภาพของงานทีนําเสนอออกสู่สายตาของลูกค้านันเป็ นสิงสําคัญโดยบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด
(มหาชน) ตระหนักในเรืองนีเป็ นอย่างดี และให้ความสําคัญกับคุณภาพเป็ นลําดับแรกๆ ของการเนินงานในทุกภาคส่วน เพราะเหตุวา่ ธุรกิจสายบันเทิงถือ
เป็ นงานศิลปะทีต้องใส่ใจในรายละเอียด และองค์ประกอบต่างๆ ต้องอาศัยผูท้ ีมีความชํานาญและประสบการณ์ในการวางแผนกระบวนการผลิต การ
ติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายการเงินทีมีหน้าทีในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการ อาทิ ในส่วนของ
รายการทีบริษัทเป็ นผูผ้ ลิต งบประมาณจะถูกประเมินและตังขึนตามความเหมาะสม โดยทีมงานมีหน้าทีในการบริหารงานให้อยู่ในกรอบของงบประมาณที
ได้ตงไว้
ั ฝ่ ายดูแลการผลิตมีหน้าทีในการดูแลการผลิต องค์ประกอบฉาก กล้อง แสงไฟ สถานทีถ่ายทํา เพือให้ได้มาตรฐานและสามารถตอบโจทย์งาน
นันๆ ได้ นอกจากนี หลังจากทีการถ่ายทําเสร็จสินลง ก็ตอ้ งมีทีมตัดต่อทีมีความรูค้ วามชํานาญและประสบการณ์เข้ามาดูแลตัดต่อเทปรายการ ผ่านการใช้
เทคโนโลยีทีทันสมัยในการดําเนินงาน เนืองจากทุกเทปรายการทีออกสู่สายตาประชาชนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจ และความมุง่ มันตังใจในการ
ทํางานของบริษัทได้เป็ นอย่างดี
การนําเสนองานต่อสถานีและการขายโฆษณาของบริษัท
รายได้ค่าโฆษณา ซึงเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัททีต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถานีต่างๆ เพือขอซือเวลาในการออกอากาศ
สามารถแบ่งรู ปแบบการได้มาของรายการเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การออกแบบรูปแบบรายการทังหมดสําหรับนําเสนอต่อทางสถานีเพือซือเวลา และ 2)
สถานีเป็ นฝ่ ายแจ้งประเภทรายการทีต้องการและช่วงเวลาให้กบั บริษัท ซึงเงือนไขของสัญญากับแต่ละสถานีจะแตกต่างกันไป อาทิ บริษัทจ่ายเฉพาะค่า
เช่าช่วงเวลาออกอากาศ หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยให้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (REVENUE SHARING) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลาใน
การขายโฆษณาให้สถานีนาํ ไปขายเอง (TIME SHARING) เป็ นต้น ซึงบริษัทจะมีรายได้ก็ต่อเมือรายการทีบริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านัน เมือ
ได้เวลาจากทางสถานีแล้ว ในส่วนการขายโฆษณา บริษัทมีทีมขายทีมีศกั ยภาพในการนําเสนอผลงานของบริษัท และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ามา
อย่างยาวนาน ทังกลุ่มลูกค้าประเภทตัวแทนโฆษณาและกลุ่มลูกค้าประเภทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิงขึน ซึงบริษัทมีรูปแบบ
การขายเวลาสําหรับการโฆษณาทีหลากหลาย และลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาทีต้องการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทีต้องการโฆษณาได้
อาทิ ซือเวลาโฆษณาเฉพาะช่วงเวลาของรายการใดรายการหนึง ผ่านสป๊ อตโฆษณา หรือซือเวลาแบบแพ็คเกจทีสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าได้หลาย
รูปแบบ ในหลายรายการเพือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูช้ มอย่างกว้างขวาง โดยลูกค้าจะต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมสปอตโฆษณาสําหรับใช้ในการออกอากาศมาให้
บริษัท ซึงมีกาํ หนดเวลาทีชัดเจนตามทีตกลงกัน
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การกําหนดราคาและส่งเสริมการขาย
การกําหนดราคาขายเวลาโฆษณาในแต่ละรายการ บริษัทจะพิจารณาราคาอย่างเป็ นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจากต้นทุนการผลิตรายการ ช่วงเวลา
ออกอากาศ และความเป็ นทีนิยมของรายการ ซึงการกําหนดราคาดังกล่าวจะขึนอยู่กบั การเจรจาระหว่างลูกค้ากับบริษัททีอ้างอิงตามราคาตลาดที
สามารถแข่งขันได้เป็ นหลัก และกําหนดนโยบายการให้ส่วนลดเงินสด กรณีลกู ค้าชําระเงินเร็วกว่ากําหนดเรียกเก็บ และ ส่วนลดคืน (REBATE) ให้กบั
ลูกค้า ซึงพิจารณาจากยอดซือโฆษณาโดยได้กาํ หนดอัตราทีแน่นอนในการตกลงกับลูกค้า ในด้านการส่งเสริมการขาย บริษัทมีการจําหน่ายโฆษณาแบบ
แพ็กเกจซึงจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขนเพราะทํ
ึ
าให้ลกู ค้าทีมีงบประมาณจํากัดสามารถลงโฆษณาได้หลากหลายรู ปแบบในหลาย
รายการซึงจะเพิมความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโฆษณาได้มากยิงขึน

กลยุทธ์การดําเนินงาน และการตลาดธุรกิจให้บริการ
ในส่วนการให้บริการ ทีมตลาดและฝ่ ายผลิตมีหน้ามีในการนําเสนอศักยภาพของบริษัทให้กบั กลุ่มลูกค้า ทีต้องการใช้บริการของบริษัท
โดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานและการตลาด ดังนี
ศึกษาความต้องการของลูกค้า
การรับจ้างให้บริการของบริษัทแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ (รับจ้างออกแบบและผลิต และรับจ้างผลิตภายใต้
คอนเซ็ปลูกค้า) และรับจัดงานอีเวนท์ (EVENT) หรือกิจกรรมสือประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่างๆ ซึงบริษัทจะศึกษากลุ่มเป้าหมาย และความพอใจของ
ผูว้ า่ จ้างแต่ละประเภท เพือตอบโจทย์การบริการ โดยแบ่งเป็ น 3 ลักษณะย่อยตามการดําเนินงาน ดังนี
- การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึงบริษัทได้รบั การว่าจ้างให้ออกแบบและผลิตรายการ ซึงการรับจ้างงานในลักษณะนี บริษัทต้องทําการศึกษา
รูปแบบรายการทีผูว้ า่ จ้างต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นประเภทรายการ ซึงรวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะผูว้ า่ จ้างเกียวกับต้นทุนการผลิตรายการ เพือให้
สอดคล้องกับงบประมาณทีผูว้ า่ จ้างกําหนด ควบคู่ไปกับการให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการถ่ายทําเพือให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปทีออกแบบไว้
- การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึงผูว้ า่ จ้างเป็ นฝ่ ายกําหนดคอนเซ็ปรายการมาให้ โดยการรับจ้างงานในลักษณะนี บริษัทมีหน้าทีผลิตรายการให้
สอดคล้องกับคอนเซ็ปรายการทีผูว้ า่ จ้างกําหนดมาให้เป็ นหลัก โดยในระหว่างการผลิต บริษัทจะต้องมีการหารือกับผูว้ า่ จ้างเกียวกับภาพรวมรายการ
ฉาก ระบบแสง และระบบเสียง รวมไปถึงการจัดหานักแสดงและพิธีกรเพือให้รายการทีได้สอดคล้องกับความต้องการของผูว้ ่าจ้าง
- การรับจ้างจัดงานอีเวนท์ และบริหารสือโฆษณา ในส่วนนีบริษัท ต้องศึกษาข้อมูลของผูว้ ่าจ้างว่ามีความประสงค์จะทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ก่อนทีบริษัทจะดําเนินการเข้าเสนอผลงานกับผูว้ ่าจ้างเพือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอืนได้ โดยในส่วนนี บริษัทมีหน้าทีบริหาร
จัดการงานตังแต่งานด้านประชาสัมพันธ์ ออกแบบสือโฆษณา ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และจัดงาน
คุณภาพของการดําเนินงาน
การรับจ้างผลิตรายการ ความพอใจของผูว้ า่ จ้างถือเป็ นสิงสําคัญทีจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัท ซึงการตรวจสอบคุณภาพงาน
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทจะมีส่วนรวมในการตรวจสอบควบคู่ ไปกับการแจ้งความคืบหน้าในการผลิตรายการให้แก่ลกู ค้าทราบอย่างต่อเนือง ซึงการ
ดําเนินการดังกล่าวช่วยให้ลกู ค้าสามารถบริหารจัดการเวลาและต้นทุนได้เป็ นอย่างดี ทําให้ลกู ค้าเกิดความพอใจและใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนือง
และด้วยคุณภาพการดําเนินงานและผลงานของบริษัททีเป็ นทียอมรับยาวนานกว่า 25 ปี ผ่านรายการกว่า 200 รายการโทรทัศน์ทีออกสูส่ ายตาประชาชน
รวมถึงรายการทีบริษัทผลิตได้รบั รางวัลอย่างต่อเนือง ถือเป็ นสิงตอกยําถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการดําเนินงานสายธุรกิจบันเทิงได้เป็ น
อย่างดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าความสามารถของบุคลากรและระบบบริหารการจัดการของบริษัท เป็ นองค์ประกอบสําคัญทีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ
อยู่ได้ในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์จวบจนปั จจุบนั นอกจากนี จุดยืนของทีมผูบ้ ริหารทีจะผลิตรายการโทรทัศน์ (คอนเทนท์) ทีมีมาตรฐานระดับสากล
โดยไม่ลืมทีจะสร้างสรรค์สิงดีๆ ตอบแทนให้กบั สังคมไปพร้อมๆ กัน ทําให้ทุกฝ่ ายในบริษัท มุ่งมันเป็ นหนึงเดียวในการนําเสนอผลงานทีมีคณ
ุ ภาพออกสู่
สาธารณะ
การกําหนดราคา
บริษัทกําหนดราคาสําหรับการให้บริการรับจ้างผลิต โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตบวกเพิมกําไรส่วนหนึง ทังนี ส่วนใหญ่ลกู ค้าจะแจ้ง
งบประมาณรายการให้กบั บริษัททราบ บริษัทมีหน้าทีในการพิจารณาวางรู ปแบบรายการกลับไปนําเสนอ ซึงงบประมาณอาจมีการปรับเพิมลดให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณามูลค่างบประมาณดังกล่าวเพือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน
การผลิตก่อนการรับงานทุกครัง ทังนี การกําหนดราคาดังกล่าวฝ่ ายบริหารจะอ้างอิงตามราคาตลาดทีสามารถแข่งขันได้
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ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
ภาพรวมการใช้จ่ายของอุตสาหกรรมสือโฆษณาในปี 2563 ทีผ่านมา ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ -14.5% เมือเทียบกับปี 2562 โดยมีคา่ ใช้จ่าย
รวมอยู่ทีราว 1.04 แสนล้านบาท ลดลงจากปี ทีแล้วทีใช้งบไป 1.21แสนล้านบาท แบ่งเป็ นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสือทีวีอนาล็อก 28,000 ล้านบาท
ลดลงจาก ปี 2562 ใช้ไป 38,500 ล้านบาท ลดลง 27.9% สือทีใช้งบเม็ดเงินโฆษณาลดลง ยังคงเป็ นของ 2 สือหลักเดิม คือ หนังสือพิมพ์ 3,088 ล้าน
บาท ติดลบ 33% เช่นเดียวกับนิตยสาร 703 ล้านบาท ส่วนสือทีมีการใช้งบโฆษณาเพิมขึน คือ สืออินเทอร์เน็ต 19,610 ล้านบาท เพิมขึน 0.3% และสือ
อินสโตร์ 663 ล้านบาท ลดลง 34.4%
(ทีมา : Mindshare/DATT) เป็ นผลจากสภาพเศรษฐกิจทีดีขนึ
ข้อมูลจากตารางส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณา แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ ยังคงเป็ นทีนิยมอันดับ 1 ทีอัตรา
ร้อยละ 59 ของรายได้โฆษณาโดยรวม
โดยในปี 2563 ลูกค้าไม่มีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาในปี 2562 ถึงปี 2563

Media

2020 Jan-Dec
Million Bath

2019 Jan-Dec
%

Million Bath

% Change
%

2020 VS 2019

Analog TV/Incumbent
Digital TV
Cable/Satellite
Total TV
Radio
Newpaper
Magazine
Cinema
Outdoor
Transit
In-store
Internet (DATT)

28,018.7
32,0.65.6
1,245.3
61,329.3
3,576.3
3,088.8
703.8
4,312.1
6,100.1
4,850.8
662.9
19,610

26.9
30.8
1.2
58.8%
3.4%
3.0%
0.7%
4.1%
5.9%
4.7%
0.6%
18.8%

38,850.7
28,027
2,075.5
68.953.1
4,684.3
4,602.5
1,028.3
8,757.3
6,867
6,456.3
1,0107
19,551

37.3%
26.9%
2.0%
56.6%
3.8%
3.8%
0.8%
7.2%
5.6%
5.3%
0.8%
16%

-27.9
14.4
-40.0
-11.1
-23.6
-32.9
-31.6
-50.8
-11.2
-24.9
-34.4
0.3

Grand Total

104,234.6

100%

121,910.5

100%

-14.5

ทีมา : *MINDSHARE/DATT

สถานีโทรทัศน์
ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบการกิจการสถานีโทรทัศน์ทให้
ี บริการแก่ผชู้ มทัวประเทศโดยไม่คดิ มูลค่า หรือฟรีทวี ี (FREE TV) จํานวน 20 ช่อง
โดย ณ ธันวาคม 2563 จากข้อมูลของ AGB Nielsen Media Research ระบุว่าช่อง 7 และช่อง 3 ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านรายได้และด้าน
จํานวนผูช้ มสูงกว่าช่องอืนๆ ทังนี จะเห็นได้วา่ สถานีอนๆ
ื ก็มิได้หยุดนิง และมีการปรับเปลียนเพือเพิมความสามารถในการแข่งขัน เพือช่วงชิง Eye Ball คน
ดูให้ได้มากทีสุด โดยทีผ่านมา สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมีการปรับเปลียนรูปแบบการนําเสนอและมีการเพิมรายการใหม่ๆ เข้าไปเสนอเพือเพิมกระแสความ
นิยมของผูช้ มโทรทัศน์ ดังนัน การมีช่องทีวีดิจิตอลทีเพิมขึนมา จะทําให้การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์คาดว่าจะมีการแข่งขันทีรุ นแรงขึน โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพ เนืองจากกระแสความนิยมของผูบ้ ริโภคทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์มีความจําเป็ นอย่างยิงทีต้องปรับปรุ ง
รายการอยู่เสมอ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ในด้านของธุรกิจผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ การเกิดขึนของทีวีดิจิตอล ส่งผลให้เกิดช่องทางการจัดจําหน่ายทีเพิมมากขึน อีกทังยังเป็ นการช่วยลดการ
พึงพิงต่อสถานี อย่างไรก็ตาม เมือตลาดโตขึนการเข้ามาของผูผ้ ลิตรายใหม่ๆ มีแนวโน้มสูงขึนตามไปด้วย แต่เหนือสิงอืนใด ในตลาดผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
ประสบการณ์ คุณภาพ และความสัมพันธ์ในด้านการดําเนินธุรกิจเป็ นปั จจัยแรกๆ ทีทางสถานีจะใช้พิจารณาในการร่วมงาน หรือให้โอกาสในการทํางาน
ร่วมกัน ซึงทังหมดนียังคงอ้างอิงอยู่บนหลักของการดําเนินธุรกิจแบบเดิมคือ การทีบริษัทจะต้องมีทีมครีเอทีฟทีแข็งแกร่ง สามารถนําเสนอผลงานที
น่าสนใจและเป็ นทีติดตามต่อทางสถานีและผูช้ มรายการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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การแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ นอกจากบริษัทแล้ว ยังประกอบไปด้วยบริษัทผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ทีเป็ นช่องธรรมดาทีเป็ นที
รูจ้ กั อีกมากมายแล้วนัน ปั จจุบนั ยังมีบริษัทผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ช่องดิจิตอลเพิมขึนอีกด้วย ซึงแต่ละผูผ้ ลิตจะมีความชํานาญในรู ปแบบรายการที
แตกต่างกันออกไป ตามแต่ทีมงานครีเอทีฟของแต่ละบริษัท ทีพยายามคิดค้นออกแบบรูปแบบรายการให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพือสร้างความ
แตกต่างโดยมุ่งหวังดึงดูดฐานผูช้ มรายการนันๆ ดังนันรายการต่าง ๆ ของบริษัทจะเน้นการสร้างสรรค์ ทังในด้านรูปแบบรายการ เนือหาสาระ ความ
บันเทิง ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม ซึงบริษัทมีทีมงานทีมีประสบการณ์และมีคณ
ุ ภาพ ในการสร้างสรรค์งาน และคัดเลือก
รายการให้ตรงกับความต้องการของผูช้ ม มีการวางแผนการผลิตรายการ โดยบริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของรายการต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี บริษัทมีความพร้อมของสตูดิโอถ่ายทําเพิมมากขึนจากการเปิ ด TVT GREEN PARK STUDIO จํานวน 3 สตูดิโอ รวมทังสิน 5 สตูดิโอ จึงเป็ นการ
ง่ายต่อการควบคุมต้นทุนและคุณภาพรายการ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
• รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณา เกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ซึงกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1) กลุ่มผู้ประกอบการทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ (DIRECT CUSTOMER)
ลูกค้ากลุ่มนี คือ ลูกค้าทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้แก่ บริษัทเอกชนทัวไป หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ทีมีความสนใจทีจะประชาสัมพันธ์หรือ
โปรโมทสินค้าผ่านสือโทรทัศน์ โดยการติดต่อประสานงานจะเป็ นในรู ปแบบของการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเพือขอซือช่วงเวลาโฆษณาในรายการ
ต่างๆ ของบริษัท ทังนี ณ สินปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าบริษัททีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (DIRECT CUSTOMER) คิดเป็ นร้อย
ละ 85.65 ของรายได้ค่าโฆษณา
2) กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (AGENCY)
กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (AGENCY) ได้แก่ บริษัททีดําเนินธุรกิจบริหารสือโฆษณาโดยได้รบั การจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ให้ดแู ล
จัดการ และหาช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือโปรโมทสินค้าและบริการ โดยกลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา จะทําหน้าทีในการช่วยวางแผน
ประสานงาน และหาช่วงเวลาโฆษณาทีเหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ ซึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณาจะซือเวลาโฆษณาจากบริษัทในรู ปแบบ
“PACKAGE” เพือโปรโมทสินค้า รู ปแบบ PACKAGE คือ เลือกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายรายการ โดยอาศัย
ช่วงเวลาทีหลากหลายในการจัดทําแผนการโฆษณาของตนเอง ซึงการซือโฆษณาจะอยู่ในรูปของสัญญาล่วงหน้า ตังแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ
1 ปี โดยทังหมดนีขึนอยู่กบั การจัดสรรของตัวแทนโฆษณา และงบประมาณของตัวแทนโฆษณาใน ทังนี ณ สินปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากกลุ่ม
ลูกค้าตัวแทนโฆษณาคิดเป็ นร้อยละ 14.35 ของรายได้ค่าโฆษณา
ทังนีการเก็บเงินจากลูกค้า จะเรียกชําระเงินได้ก็ต่อเมือบริษัทได้ทาํ การออกอากาศโฆษณาของลูกค้าทีเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทจะทําการส่ง
เอกสารยืนยันการออกอากาศ พร้อมซีดีบนั ทึกเทปรายการในกรณีทีเป็ นการวางป้ายสินค้าในรายการให้แก่ลูกค้าพร้อมเอกสารการเรียกเก็บเงิน

ตารางสรุปสัดส่วนรายได้ค่าโฆษณาแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2561 ถึงปี 2563
งบการเงินรวม

กลุ่มลูกค้า

2561

2562

2563

กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ (Direct
Customer)

63.80%

56.50%

85.65%

"กลุ่มลูกค้าบริษัทตัวแทน
โฆษณา (Agency)"

36.20%

43.50%

14.35%

100.00%

100.00%

100.00%

รวมรายได้ค่าโฆษณา
ทีมา : ข้อมูลจากบริษัท
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รายได้จากการบริการ
กลุ่มลูกค้าในส่วนจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ คือ ผูท้ ีสนใจผลิตรายการโทรทัศน์ ซึงรวมถึงเจ้าของสถานี เจ้าของผลิตภัณฑ์ทีไม่สามารถผลิตรายการได้
เนืองจากข้อจํากัดภายใน ซึงการรับจ้างผลิตรายการอาจเป็ นการรับจ้างในรู ปแบบของการจ้างรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การจ้างผลิตละครหนึงเรือง การ
จ้างผลิต รายการเป็ นรายซีซนั เป็ นต้น นอกจากนี ในส่ วนของการจ้างจัดงานอีเว้น ท์ หรือกิ จกรรม กลุ่มลูกค้า ได้แก่ เจ้าของผลิ ตภัณ ฑ์ บริษั ทเอกชน
หน่วยงานราชการ และสถานีโทรทัศน์ ซึงงานในส่วนนีเป็ นงานทีลูกค้าสามารถดําเนินการในรูปแบบทีหลากหลาย ทังนี เงือนไขการเข้ารับงานแบ่งได้เป็ น 2
ลัก ษณะหลักๆ คือ 1) งานที เป็ นส่ วนของราชการ จะใช้วิธี ก ารตามที ส่วนราชการกําหนด อาทิ การประมูล การสอบราคา เป็ น ต้น และ 2) งานส่ วน
บริษัทเอกชน จะเป็ นการเข้านําเสนอผลงานโดยตรงกับทางบริษัท หากผลงานเป็ นทียอมรับ ทางบริษัทก็จะได้รบั หน้าทีดูแลงานนันๆ
ตารางสรุ ปสัดส่วนรายได้จากการบริการ แยกตามประเภทบริการในปี 2561 ถึงปี 2563
งบการเงินรวม

กลุ่มลูกค้า

2561

2562

2563

รับจ้างผลิต

253.81

80.16%

190.96

86.55%

144.66

93.06%

รับจ้างจัด Event / บริการอืน

49.79

15.72%

16.31

7.39%

2.97

1.91%

13.03

4.12%

13.37

6.06%

7.82

5.03%

รวมรายได้ค่าโฆษณา 316.63

100%

220.64

100.00%

155.45

100.00%

ให้บริการสตูดิโอ

ทีมา : ข้อมูลจากบริษัท

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ขันตอนในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพือสร้างรายได้จากการจําหน่ายช่วงเวลาส่วนหนึงให้กบั ลูกค้าทีสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า บริษัท
จะต้องติดต่อไปยังสถานีเพือนําเสนอรายการทีน่าสนใจ โดยสถานีจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของรายการ ก่อนจะอนุมตั ิและจัดหาเวลาทีเหมาะสม
กับ รายการดังกล่ าว ซึงต้น ทุนในการดําเนิน งานในส่วนของรายได้โ ฆษณาประกอบด้วย ค่าเช่าสถานี ค่าลิ ขสิทธิ รายการในกรณี ทีเป็ น International
Format ค่านักแสดงและพิธีกรรายการ ค่าถ่ายทํา ค่าจ้างทีมงาน และค่าอุปกรณ์ทีใช่ในการถ่ายทํา ทังนี ในบางครังบริษัทจําเป็ นต้องทําการจัดจ้าง
บุคคลากรผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านจากภายนอก (Outsource) อาทิ ทีมงานช่างกล้อง ทีมงานระบบแสงและเสียง เข้ามาช่วยเสริมทีมงานของบริษัท เพือให้
ผลงานออกมามีคณ
ุ ภาพยิงขึน ซึงส่วนนีถือเป็ นต้นทุนส่วนหนึงในการดําเนินงานของบริษัท ทังนี การดําเนินการเพือให้ได้เวลาสําหรับการขายโฆษณาใน
รายการนันๆ สามารถแบ่งเป็ น 3 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนการสรรหาสถานีโทรทัศน์และช่วงเวลาออกอากาศ ขันตอนการผลิต และขันตอนการจําหน่าย
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ขันตอนที 1 : สรรหาสถานีโทรทัศน์และช่วงเวลาออกอากาศ
ช่องทางการนําเสนอรายการออกสู่สาธารณะของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เพือสร้างรายได้จากการขายช่วงเวลาสําหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า
สําหรับลูกค้าทีสนใจ คือ ช่องทางออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ดังนัน การได้มาซึงช่วงเวลาออกอากาศ บริษัทจําเป็ นต้องสรรหาสถานีโทรทัศน์และ
ช่วงเวลาออกอากาศสําหรับรายการโทรทัศน์ โดยมีขนตอนการสรรหาสถานี
ั
โทรทัศน์ ดังต่อไปนี
1.1 ขันตอนการเตรียมงานเพือนําเสนอต่อสถานีโทรทัศน์
บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์รูปแบบรายการทีน่าสนใจและอยู่ในกระแสนิยม ซึงในส่วนขันตอนการเตรียมงานเพือนําเสนอต่อ
ทางสถานีโทรทัศน์ โดยระหว่างการพิจารณาเตรียมการเตรียมนําเสนองาน บริษัทจะหารือกับทางสถานีและลูกค้าโฆษณาเพือรวบรวมแนวความคิดในการ
พัฒนารู ปแบบรายการเพือตอบสนองความพึงพอใจของผูช้ มรายการ รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ซึงภายหลังจากทีบริษัทออกแบบรู ปแบบ
รายการเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว แนวความคิดจะถูกจัดเตรียมออกมาในรูปแบบของพรีเซนเทชัน (PRESENTATION) สตอรีบอร์ด (STORY BOARD) หรือไฟล์
วีดีโอ (VDO) เพือนําเสนองานต่อทางสถานี โดยรูปแบบรายการโทรทัศน์สามารถแบ่งออกเป็ น 6 รูปแบบหลัก ได้แก่ เกมโชว์ (GAME SHOW), ควิซโชว์
(QUIZ SHOW), เรียลลิตีโชว์ (REALITY SHOW), ซิทคอม (SIT COM), วาไรตี (VARIETY) และ ละคร (DRAMA)
1.2 สถานีพจิ ารณาเพืออนุมัตเิ วลาออกอากาศ
ภายหลังการนําเสนอรูปแบบรายการต่อสถานี สถานีจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการผ่านประเด็นพิจารณาหลัก 4 ข้อได้แก่ 1) รูปแบบ
รายการ 2) เนือหาของรายการทีนําเสนอ 3) ความน่าสนใจของรายการ และ 4) คุณภาพ ความน่าเชือถือ และศักยภาพของผูผ้ ลิตรายการ โดยทางสถานี
จะพิจารณาทัง 4 ปั จจัยข้างต้น เพือหาช่วงเวลาทีเหมาะสมกับรายการทีทางสถานีจะอนุมตั ิให้ใช้เวลาออกอากาศ โดย 3 ปั จจัยแรก เป็ นตัวกําหนดช่วงวัน
และเวลาทีรายการจะถูกออกอากาศ ดังนัน หากรายการของบริษัทมีความน่าสนใจ และมีความเป็ นไปได้ทีจะสามารถดึงดูดกลุ่มผูช้ มได้มาก ทังหมดนี
หมายรวมถึง อัตราผลตอบแทนจากโฆษณาทีบริษัทจะได้รบั ก็จะยิงสูงขึนตามไปด้วย
1.3 รู ปแบบการทําสัญญากับทางสถานี
ภายหลังจากทีบริษัทได้รบั อนุมตั ิให้ผลิตรายการเพือออกอากาศในช่วงเวลาทีสถานีกาํ หนดแล้ว ขันตอนต่อไปคือการลงนามสัญญากับสถานี
โดยลักษณะการทําสัญญากับทางสถานีโทรทัศน์ ปัจจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี 2) การแบ่งเวลาโฆษณา
กับทางสถานี (TIME SHARING) และ 3) การแบ่งรายได้จากการโฆษณากับทางสถานี (REVENUE SHARING) โดยแต่ละประเภทมีลกั ษณะ ดังนี
• การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี
การเช่าเวลาออกอากาจากทางสถานี หมายถึง การซือเวลาจากทางสถานีเพือออกรายการทีบริษัทผลิต โดยบริษัทมีหน้าทีชําระค่าเช่าเวลา
ให้กบั สถานีตามมูลค่าทีตกลงกัน ซึงนอกจากการทําสัญญาเกียวกับเวลาออกอากาศ และระยะเวลาในการเช่าเวลา รวมถึงค่าเช่าเวลาระหว่างบริษัทกับ
ทางสถานีแล้ว สถานีบางแห่งอาจกําหนดให้ระบุถึงรู ปแบบการโฆษณาประกอบในรายการเพิมเติม อาทิ บริษัทสามารถมีแผ่นป้ายโฆษณาได้กีแผ่นป้าย
และขนาดเท่าไร VTR ทีจะใช้ออกอากาศในช่วงของรายการสามารถใช้ได้กีตัว เป็ นต้น ทังหมดนี ขึนอยู่กบั ทางสถานีและบริษัทได้ทาํ การเจรจาตกลงกัน
ทังนี ปั จจุบนั รายการออกอากาศทีมีลกั ษณะสัญญาแบบนีได้แก่ รายการแอทไนท์ วาไรตี
• การแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานี (TIME SHARING)
ในส่วนของการทําสัญญาแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานี (TIME SHARING) เป็ นรูปแบบการทําสัญญาทีทางบริษัทไม่มีภาระในการจ่ายค่า
เช่าเวลาออกอากาศ แต่จะต้องแบ่งช่วงเวลาขายโฆษณาให้กบั ทางสถานีเป็ นการตอบแทน กล่าวคือ รายการของบริษัทออกอากาศ 1 ชัวโมง บริษัทจะได้
เวลาในการขายโฆษณา 10 นาที โดย 10 นาทีนีจะถูกแบ่งให้กบั ทางสถานีเพือไปขายโฆษณาเอง ซึงช่วงเวลาทีแบ่งให้ดงั กล่าว ถือเป็ นการชําระ
ค่าตอบแทนในการใช้เวลาของสถานี ทังนี ช่วงเวลาในการขายโฆษณาของแต่ละรายการ จะขึนอยู่กบั การเจรจาระหว่างบริษัทและสถานีโทรทัศน์ โดย
บริษัทและสถานีจะร่วมกันกําหนดอัตราค่าโฆษณาให้เป็ นอัตราเดียวกันเพือเสนอขายให้กบั ลูกค้า ทังนี ปั จจุบนั รายการออกอากาศทีมีลกั ษณะการชําระ
ค่าตอบแทนให้กบั สถานีในรู ปแบบการแบ่งเวลาโฆษณา ได้แก่ มาสเตอร์คีย,์ เวทีแจ้งเกิด, หลวงตามหาชน
• การแบ่งรายได้ค่าโฆษณากับทางสถานี (REVENUE SHARING)
ในส่วนของการทําสัญญาแบบการแบ่งรายได้ค่าโฆษณากับทางสถานี (REVENUE SHARING) จะมีลกั ษณะคล้ายกับการแบ่งเวลา
โฆษณากับทางสถานี (TIME SHARING) แต่แตกต่างกันที REVENUE SHARING จะเป็ นการทีทังบริษัทและทางสถานีโทรทัศน์ช่วยกันจําหน่ายโฆษณา
โดยรายได้ทีได้จากการขายจะถูกนํามาแบ่งตามสัดส่วนทีได้ตกลงกันไว้ลว่ งหน้า โดยบริษัทกับสถานีจะร่วมกันกําหนดอัตราค่าโฆษณาและอัตราส่วนลดที
จะให้กบั ผูซ้ ือเวลาโฆษณาให้เป็ นอัตราเดียวกัน ทังนี ปั จจุบนั รายการออกอากาศทีมีลกั ษณะการชําระค่าตอบแทนให้กบั สถานีในรู ปแบบการแบ่งรายได้ค่า
โฆษณา ได้แก่ เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์
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ขันตอนที 2 : การผลิตรายการโทรทัศน์
หลังจากทีบริษัทได้รบั อนุมตั ิช่วงเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศน์ ขันตอนต่อไปคือการผลิต ซึงขันตอนการผลิตรายการโทรทัศน์แบ่ง
ออกเป็ น 3 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนการเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION) ขันตอนการผลิตรายการ (PRODUCTION) และขันตอนหลังการผลิตรายการ
(POST-PRODUCTION)
2.1 การเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION)
หลังจากทีทางบริษัทได้รบั อนุมตั ิเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทัศน์ บริษัทจะเตรียมการผลิต และวางแผนงบประมาณการผลิตรายการ
โดยการทํางานจะเป็ นในลักษณะของการแบ่งทีมย่อยเพือควบคุมงานด้านการผลิตในแต่ละขันตอน
ทีมสร้างสรรค์ (CREATIVE) จะระดมความคิดเพือวางประเด็นเรืองในรายการนันๆ หลังจากได้โครงเรือง ขันตอนต่อไปจะเป็ นการสรุปธีมของ
รายการในแต่ละตอนทีจะผลิต โดยวางเค้าโครงเรืองของแต่ละเทปการผลิต จัดทําสคริปท์หรือบทในรายการ และจัดทําเป็ นรูปแบบ STORY BOARD เพือ
ใช้ในการหารือกับฝ่ ายผลิต ซึงนอกจากการเตรียมงานด้านการผลิตแล้ว การวางแผนงบประมาณในการผลิตรายการยังเป็ นส่วนสําคัญในการดําเนินงาน
โดยแต่ละรายการจะมีงบประมาณทีแตกต่างกันไปตามลักษณะและขนาดของรายการ (PRODUCTION’S SIZE)
ทีมฝ่ ายผลิต ถึงแม้บริษัทจะมีทีมงานฝ่ ายผลิตของตัวเอง แต่ในบางส่วนของการดําเนินงานบริษัทได้มีการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกทีมีความ
ชํานาญเฉพาะทางเข้ามาดําเนินงาน อาทิ ระบบแสงเสียง และระบบกล้องทีใช้ในการถ่ายทํา ทังนี เพือให้รายการทีถ่ายทําได้ผลงานทีมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
โดยการพิจารณาว่าจ้างดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การถ่ายทําทีต้องการความหลากหลาย มีคณ
ุ ภาพ และทันสมัยอยู่เสมอ ทังนี บริษัทจะพิจารณาคัด
สรรผูร้ บั จ้างจากประสบการณ์การทํางาน คุณภาพ และศักยภาพในการรับงานเป็ นหลัก ทังนี ในส่วนเครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตรายการ อาทิ
อุปกรณ์ประกอบฉาก และเสือผ้าเครืองแต่งกาย ฝ่ ายผลิตของบริษัทจะเป็ นฝ่ ายดําเนินการจัดเตรียมสําหรับการถ่ายทํารายการ ซึงอุปกรณ์ดงั กล่าวทาง
บริษัทจะจัดเก็บอย่างเป็ นสัดส่วน และมีทีมงานดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนําใช้งาน
2.2 การผลิตรายการ (PRODUCTION)
บริษัทมีการจัดตังหน่วยงานทีมีความเชียวชาญในการคิดค้นเนือหารายการในรูปลักษณะต่าง ๆ ทีจะตอบโจทย์คนดูและสถานีโทรทัศน์
หน่วยงานนีจะทําการ RESEARCH มองหา และคิดค้นรู ปแบบรายการขึนมา หลังจากได้รายการทีมีคณ
ุ ภาพเพียงพอแล้วนัน รายการดังกล่าวจะถูกนําไป
เสนอยัง PLATFORM ต่าง ๆ ทีบริษัทคิดว่าเหมาะสม เมือได้รบั การอนุมตั ิให้ผลิตรายการดังกล่าว ทีมงานผลิตจะเริมกระบวนการ PREPRODUCTION
จัดเตรียมตัวนักแสดง
ฝ่ ายทีมภาคสนามจะออกสํารวจสถานทีถ่ายทํารายการ และนัดวันถ่ายทํา โดยการถ่ายทําสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ 1) การถ่ายทําในห้องสตูดิโอ
และ 2) การถ่ายทํานอกสตูดิโอ
 การถ่ายทําในห้องสตูดิโอ (STUDIO PRODUCTION) ทางทีมงานต้องมีการเตรียมความพร้อมของสถานทีเพือการถ่ายทํา โดยมีสิงทีต้อง
เตรียมหลัก ได้แก่ จัดทําฉากตามทีได้ออกแบบไว้ จัดแสงให้ได้บรรยากาศตามบท จัดวางตําแหน่งกล้องรวมถึงทิศทางการเคลือนย้ายกล้องเพือเปลียน
มุมภาพตามจุดทีกําหนด ซักซ้อมทีมงานทุกฝ่ ายทีเกียวข้องก่อนถ่ายทํา แล้วจึงดําเนินถ่ายทํารายการตามกําหนดเวลา
 การถ่ายทํานอกสตูดิโอ สามารถแบ่งลักษณะการทํางานได้ 3 แบบ คือ
1) ENG (ELECTRONIC NEWS GATHERING) : เป็ นการถ่ายทําทีใช้กล้องเดียว เหมาะกับการทํางานทีเน้นความคล่องตัว โดยการถ่ายทํา
ลักษณะนีจะเหมาะกับการถ่ายทํารายการข่าว และสารคดี
2) EFP (ELECTRONIC FIELD PRODUCT) : เป็ นการถ่ายทีใช้กล้องมากกว่า 1 ตัว ต่อสายเคเบิล จากกล้องไปยังเครืองผสมสัญญาณ เพือให้
สามารถเลือกภาพได้หลากหลาย และต่อเนือง เหมาะกับรายการประเภททอล์คโชว์/ วาไรตีโชว์
3) MOBLIE UNIT: เป็ นการถ่ายทําทีมีลกั ษณะคล้าย EFP และการถ่ายทําในสตูดิโอ โดยอุปกรณ์จะถูกติดตังและควบคุมอยูใ่ นรถ OB
(OUTSIDE BROADCASTING) เหมาะกับงานประเภทถ่ายทอดสด/ ละคร
ทังนี สิงสําคัญทีสุดในขันตอนการผลิต คือ การควบคุมการดําเนินงานให้อยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณทีกําหนดไว้ และเหนือสิงอืนใดคือ
คุณภาพในการถ่ายทํารายการ ทีต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
2.3 หลังการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION)
ขันตอนสุดท้ายก่อนจะส่งเทปบันทึกรายการไปยังสถานีเพือออกอากาศ ทีมผลิตรายการต้องจัดส่งเทปรายการไปยังทีมตัดต่อเพือดําเนินการตัด
ต่อ ลําดับภาพ จัดทําเสียงประกอบ เพือเพิมสีสนั ความน่าสนใจด้วยการใช้เอฟเฟ็ คต่างๆ รวมถึงการใส่กราฟฟิ ค เพือทําให้รายการมีความสมบูรณ์มาก
ยิงขึน ซึงหลังจากทีทางบริษัทได้เทปรายการทีสมบูรณ์พร้อมออกอากาศแล้ว เทปดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสถานี เพือพิจารณาเนือหาก่อนออกอากาศ
หากทางสถานีมีความประสงค์ให้บริษัทแก้ไขเนือหาบางส่วน
สถานีจะแจ้งกลับมายังบริษัทเพือดําเนินการปรับปรุงเนือหาต่อไป
ในกรณีทีทาง
สถานีโทรทัศน์ไม่ติดประเด็นใดๆ เทปรายการดังกล่าวจะถูกส่งต่อเพือเตรียมออกอากาศต่อไป

ขันตอนที 3 : การจําหน่าย และช่องทางการจําหน่าย
ภายหลังการได้รบั อนุมตั ิจากสถานีเกียวกับการให้เช่าช่วงเวลาในการออกอากาศ นอกจากการดําเนินการผลิตแล้ว บริษัทจะดําเนินการจําหน่าย
ช่วงเวลาโฆษณาของรายการควบคู่กนั ไป โดยทีมขายมีหน้าทีในการจําหน่ายช่วงเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้กบั ลูกค้าทีสนใจ ซึงวิธีการจําหน่าย
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) บริษัทส่งทีมขายเข้าไปติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์/สินค้าโดยตรง 2) บริษัทติดต่อกลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (AGENCY) เพือ
นําเสนอรูปแบบรายการของบริษัท รวมถึงแนะนําช่วงเวลาทีรายการของบริษัทจะถูกเผยแพร่ออกอากาศ และรู ปแบบแพ็กเกจโฆษณาทีทางบริษัทได้มีการ
จัดทําไว้ โดยสามารถสรุ ปขันตอนในการจําหน่ายเวลาโฆษณา ดังนี
3.1 ติดต่อกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่กลุ่มผูซ้ อโฆษณาของทางบริ
ื
ษัทซึงแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
้ ระกอบการทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ (DIRECT CUSTOMER)
 กลุ่มลูกค้าผูป
ได้แก่ ลูกค้าทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง อาทิ บริษัทเอกชนทัวไป หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ทีมีความสนใจประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทาง
โทรทัศน์ โดยการติดต่อจะเป็ นรู ปแบบของการติดต่อโดยตรงระหว่างบริษัทและลูกค้า เพือทําการตกลงซือขายเวลาโฆษณา โดยส่วนใหญ่จะซือเวลา
โฆษณาจากบริษัทในรู ปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพือประชาสัมพันธ์สินค้า
 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (AGENCY)
กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (AGENCY) ได้แก่ บริษัททีดําเนินธุรกิจบริหารสือโฆษณาโดยได้รบั การว่าจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ให้ดแู ล
จัดการและหาช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยกลุ่มเอเจนซีจะทําหน้าทีวางแผน ประสานงาน และจัดหาช่วงเวลาโฆษณาทีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณาจะซือเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพือประชาสัมพันธ์สินค้า
ทังนี รูปแบบ แพ็กเกจโฆษณา คือ การเลือกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการของบริษัท โดยอาศัย
ช่วงเวลาทีหลากหลายของบริษัทในการจัดแผนการโฆษณาของตนเอง ซึงการซือโฆษณาจะอยู่ในรูปของสัญญาล่วงหน้าตังแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน,
หรือ 1 ปี โดยทังหมดนีขึนอยู่กบั การจัดสรรของตัวแทนโฆษณา และงบประมาณของตัวแทนโฆษณาในแต่ละผลิตภัณฑ์
3.2 นําเสนอรูปแบบรายการ และแพ็กเกจการโฆษณา
บริษัทจะนําเสนอรูปแบบรายการต่อลูกค้ากลุ่มโฆษณาผ่านการเข้าพบเพือนําเสนอและการติดต่อผ่านทีมตลาดของบริษัท โดยการขายเวลา
โฆษณาจะเป็ นไปตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตราที 23 กําหนด คือ เวลาออกรายการ 1
ชัวโมง สามารถขายโฆษณาได้ 10 นาที ซึงบริษัทมีรูปแบบการโฆษณา 2 แบบ คือ
1) การโฆษณาสินค้าและบริการ เฉพาะรู ปแบบ SPOT โฆษณา ในช่วงโฆษณาของรายการ
2) การโฆษณาสินค้าและบริการแบบแพคเกจ (PACKAGE) ซึงรวมการโฆษณาสินค้าและบริการทังแบบ SPOT โฆษณาในช่วงโฆษณารายการ
และการโฆษณาระหว่างช่วงรายการ (MEDIA TOOL) อาทิ แผ่นป้ายในรายการ แผ่นป้ายรางวัล ป้ายโฆษณา ณ แท่น (PODIUM) ของพิธีกร และฉาก
รายการ เป็ นต้น ซึงรายได้จากการโฆษณาระหว่างช่วงรายการทังหมดเป็ นของบริษัทโดยไม่ตอ้ งแบ่งให้กบั ทางสถานี ทังนี ลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกแบบ
แพคเกจ
โดยปกติทีมการตลาดบริษัทจะทําแผนการขายโฆษณา (YEAR PLAN) เสนอต่อลูกค้าโฆษณาในช่วงปลายปี โดยในแผนโฆษณาจะกล่าวถึง
รายการและช่วงเวลาออกอากาศทังหมดของบริษัท เพือเสนอขายโฆษณาในรายการต่างๆ ของบริษัทสําหรับปี ถดั ไป โดยปกติลกู ค้าทีต้องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้า จะติดต่อเพือซือช่วงเวลาโฆษณาได้ตลอดทังปี ซึงลูกค้าจะแจ้งกําหนดการและแผนงานเบืองต้นเกียวกับวันทีจะออกอากาศมาให้
บริษัท เมือได้รบั ใบสังซือจากลูกค้าเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ก่อนทีรายการจะออกอากาศ ทางบริษัทจะส่งใบลําดับการโฆษณาไปให้ทางสถานีเป็ นรายเทป
สําหรับการออกอากาศในแต่ละตอน เพือเป็ นการยืนยันและแจ้งให้ทราบถึงการโฆษณาในเทปรายการนันๆ
3.3 ลูกค้าตกลงสังซือเวลา
ภายหลังจากทีบริษัทได้รบั อนุมตั ิให้ผลิตรายการเพือออกอากาศในช่วงเวลาทีสถานีกาํ หนดแล้ว ขันตอนต่อไปคือการลงนามสัญญากับสถานี
โดยลักษณะการทําสัญญากับทางสถานีโทรทัศน์ ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1) การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี 2) การแบ่งเวลาโฆษณา
กับทางสถานี (TIME SHARING) และ 3) การแบ่งรายได้จากการโฆษณากับทางสถานี (REVENUE SHARING) โดยแต่ละประเภทมีลกั ษณะ ดังนี
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
– ไม่มี –
งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
– ไม่มี –

ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์
ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท หมายถึง การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ และการรับจัดอีเวนท์หรือกิจกรรม ซึงรายได้จากการ
ให้บริการหลักของบริษัท เกิดจากการให้บริการรับจ้างผลิตรายการ ซึงต้นทุนในการให้บริการ ได้แก่ ค่าจ้างผูด้ าํ เนินรายการ ค่าถ่ายทํา ค่าจ้างทีมงาน และ
ค่าอุปกรณ์ทีใช้ในการถ่ายทํา ทังนี ในบางครังบริษัทจําเป็ นต้องทําการจัดจ้างบุคคลากรผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านจากภายนอก (OUTSOURCE) อาทิ
ทีมงานช่างกล้อง ทีมงานระบบแสงและเสียง เข้ามาช่วยเสริมทีมงานของบริษัท เพือให้ผลงานออกมามีคณ
ุ ภาพยิงขึน ซึงส่วนนีถือเป็ นต้นทุนส่วนหนึงใน
การดําเนินงานของบริษัท โดยรายได้จากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถแบ่งการให้บริการออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รับจ้างออกแบบและผลิต
รายการโทรทัศน์ และรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1) รับจ้างออกแบบรูปแบบรายการและผลิตรายการ
ลักษณะการบริการในรูปแบบนี มีการดําเนินงานคล้ายคลึงกับการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท โดยต่างกันทีลิขสิทธิของรายการทีผลิตจะตก
เป็ นของผูว้ า่ จ้าง ซึงมีรูปแบบการดําเนินงาน ดันนี
1.1 ขันตอนการเตรียมงาน และนําเสนอผลงานต่อลูกค้า
ในขันตอนนี ผูว้ า่ จ้างอาจกําหนดประเภทของรายการทีต้องการผลิตมาให้ทางบริษัท อาทิ รายการทอลค์โชว์ บริษัทมีหน้าทีในการ
ออกแบบรายการประเภททอลค์โชว์มานําเสนอต่อลูกค้า โดยการทํางานจะเริมจากทีมครีเอทีฟของบริษัทร่วมกันระดมความคิดออกมาเป็ นรูปแบบรายการ
นําเสนอกลับไปทีลูกค้า โดยหลังจากทีลูกค้าตกลงในรูปแบบของรายการทีบริษัทได้นาํ เสนอไป ขันตอนต่อไปคือการผลิตรายการ
1.2 ขันตอนการผลิต
ขันตอนการผลิตรายการ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ 1) ขันตอนการเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION) 2) ขันตอนการผลิต
รายการ (PRODUCTION) และ 3) ขันตอนหลังการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION) เช่นเดียวกันกับขันตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท แต่
จะแตกต่างกันจากการเข้าควบคุมงานและติดตามตรวจสอบงานจากผูว้ า่ จ้าง เพือให้รายการทีผลิตออกมาตรงตามความต้องการของผูว้ ่าจ้างภายใต้
เงือนไขทีตกลงร่วมกัน
1.3 การส่งมอบงาน
การส่งมอบผลงานให้ลกู ค้า ถือเป็ นขันตอนสุดท้ายของการดําเนินงานในส่วนของการรับจ้างผลิตรายการ โดยบริษัทจะส่งผลงานให้ลกู ค้าตรงตามกรอบ
เวลาทีได้ตกลงไว้ โดยปกติการนําส่งผลงานจะมีระยะเวลาในการส่งมอบงานล่วงหน้าระยะเวลาหนึงตามทีตกลง ซึงทีผ่านมาทางบริษัทไม่เคยประสบ
ปั ญหาการส่งมอบงานล่าช้า
2) การรับจ้างผลิตตามรูปแบบ
การให้บริการในส่วนนี ลูกค้าจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมรู ปแบบรายการไว้เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบฉากในรายการ รูปแบบการดําเนิ น
รายการ หรื อแม้ก ระทังสคริป ท์ห รือ บท โดยรู ป แบบการจ้างงานลักษณะนี จะเป็ น รู ปแบบรายการที ทางลูก ค้า ได้ท าํ การซือลิ ขสิ ท ธิ รายการมาจาก
ต่างประเทศ (INTERNATIONAL FORMAT) ซึงมีเงือนไขเกียวกับรูปแบบทีแน่นอน ชัดเจน และต้องเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกันกับรายการต่างประเทศ ซึง
รูปแบบการได้มาของการรับจ้างผลิตรายการตามรู ปแบบทีลูกค้ากําหนดนัน ลูกค้าจะเป็ นฝ่ ายเข้ามาติดต่อเพือให้บริษัทดําเนินการผลิตให้ โดยขันตอน
การผลิตจะมีลกั ษณะเดียวกันกับขันตอนการผลิตรายการทีเป็ นรายการของบริษัท รวมถึงขันตอนการผลิตในกรณี การรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ
เพียงแต่จะมีจดุ สําคัญทีบริษัทในฐานะผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด คือรู ปแบบรายการ ลักษณะรายการ การดําเนินรายการ ฉากของรายการ
รวมถึงบทพูดของพิธีกรผูด้ าํ เนินรายการ เพือให้เป็ นไปตามรู ปแบบรายการทีซือลิขสิทธิ มาจากต่างประเทศ (INTERNATIONAL FORMAT) ซึงหากจะมี
การเปลียนแปลงใดๆ ผูว้ า่ จ้างจะต้องหารือเพือขออนุมตั ิการเปลียนแปลงดังกล่าวกับเจ้าของลิขสิทธิ ก่อน โดยสําหรับการส่งมอบงานให้กบั ลูกค้า บริษัท
จะต้องส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าก่อนกําหนดเวลาการออกอากาศระยะเวลาหนึง ซึงทีผ่านมาบริษัท และCMED ยังไม่เคยส่งมอบงานล่าช้า
3) การรับจ้างผลิต และวาง PLAN MEDIA VDO ONLINE
นับตังแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา บริษัทได้ขยายการรับจ้างผลิต CONTENT เพือเพิมช่องทางการออกอากาศทางออนไลน์ให้ครอบคลุมในทุกๆ
แพลตฟอร์ม อาทิ YOUTUBE , FACEBOOK , AIS PLAY , LINE TV เพือรองรับความต้องการของผูช้ มทีปรับเปลียนไปตามกระแสหรือพฤติกรรม และ
เทคโนโลยี จากการขยายการรับจ้างผลิตและเพิมช่องทางการออกอากาศทางออนไลน์นนั บริษัทสามารถเพิม เรตติงของรายการทีผลิต และมียอดของ
ผูต้ ิดตาม (SUBSCRIBERS / FOLLOWERS) เพิมขึนมาโดยตลอด ทังนีสามารถแบ่งช่องทางการออกอากาศออนไลน์ได้ 4 ประเภทหลัก ดังนี
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1) ช่องทาง YOUTUBE
เป็ นวิดีโอแพลตฟอร์มชันนําของโลก ทีเปิ ดให้ผใู้ ช้งานสามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอ และถ่ายทอดสด
(LIVE STREAMING) เนือหารายการต่างๆได้ โดยบริษัทใช้ชือช่องของบริษัทบน YOUTUBE ว่า “TV
THUNDER OFFICIAL” โดยบริษัทได้นาํ เสนอทังคลิปรายการย้อนหลัง คลิปทีเอาเนือหามาตัดต่อใหม่
โดยบริษัทจะได้รบั ส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณาในวิดีโอคลิปต่างๆ ตามสัดส่วนทีตกลงกันกับทาง
YOUTUBE

2) ช่องทาง FACEBOOK
เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนนํ
ั าของโลก โดย PAGE ของบริษัทบน FACEBOOK ใช้ชือว่า “TV
THUNDER” โดยบริษัทจะนําเสนอคลิปวิดีโอ ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัท บนหน้า FEED ของ
FACEBOOK ทังนีรายการทีบริษัทผลิตก็จะมี PAGE ของรายการบน FACEBOOK อาทิ TAKE ME
OUT THAILAND ซึงปั จจุบนั มีผตู้ ิดตามจํานวนมากกว่า 7.8 ล้านคน , MASTER KEY เวทีแจ้งเกิด ,
THE PRICE IS RIGHT , TOGETHER WITH ME , เสน่หาสตอรี เป็ นต้น โดยรูปแบบรายได้ของบริษัท
จาก FACEBOOK นัน จะมีทงรู
ั ปแบบการขายพืนที FEED ต่างๆ ให้แก่ลกู ค้าโดยตรง และรูปแบบการ
รับส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราทีตกลงกันกับทาง FACEBOOK โดยจะขึนอยู่กบั ประเภทของวิดีโอต่างๆ
ทังนี FACEBOOK PAGE ของบริษัท ได้รบั กระแสความนิยมไม่นอ้ ยไปกว่าช่องทางอืนๆ
3) ช่องทาง AIS PLAY
เป็ นวิดีโอแพลตฟอร์ม (VIDEO ON DEMAND) ทีรวบรวมคอนเทนต์วิดีโอทีมีเนือหาหลากหลาย มาให้
ลูกค้าได้ชมสด หรือเลือกดูได้ทกุ ที ทุกเวลา ตามต้องการ บนเครือข่ายดิจิทลั ทีดีทีสุดของเอไอเอส ทัง
MOBILE และ FIXED โดยการนําคอนเทนต์ LOCAL และ INTERNATIONAL มาให้ลกู ค้าเอไอเอสได้
ชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน AIS PLAY เท่านัน
โดยรูปแบบรายได้ของบริษัทจากทาง AIS PLAY นัน จะมีทงรู
ั ปแบบการรับจ้างผลิตคอนเทนต์ โดยในปี
2561 บริษัทรับจ้างผลิตรายการ TAKE ME OUT REALITY , ซีรีสส์ เน่หา สตอรี ให้กบั ทาง AIS PLAY
ซึงได้รบั กระแสความนิยมเป็ นอย่างมาก
4) ช่องทาง LINE TV
LINE TV วิดีโอออนไลน์ แพลตฟอร์มทีรวบรวมคอนเทนต์ความบันเทิงหลากหลายในแบบพรีเมียมและ
เอ็กซ์คลูซีฟ ทีมีเนือหาหลากหลาย มาให้ลกู ค้าได้ชมสด หรือเลือกดูได้ทกุ ที ทุกเวลา ตามต้องการ
โดยรูปแบบรายได้ของบริษัทจากทาง LINE TV นัน จะมีทงรู
ั ปแบบการรับจ้างผลิตคอนเทนต์ โดยในปี
2561 บริษัทรับจ้างผลิตรายการ DANCE DANCE DANCE THAILAND , TOGETHER WITH ME
THE NEXT CHAPER และ TAKE GUY OUT ซึงได้รบั กระแสความนิยมเป็ นอย่างมาก

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
– ไม่มี –
งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
– ไม่มี –
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ธุรกิจบริหารศิลปิ น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจบริหารศิลปิ น เกิดขึนในนามบริษัทและ EM โดยบริษัทและ EM จะมีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้จากการรับงานของศิลปิ นในสังกัด ซึง
บริษัทและ EM มีหน้าทีดูแล และจัดหางานให้กบั ศิลปิ น ผ่านทีมงานทีมีความรูค้ วามชํานาญ โดยเน้นการดูแลเอาใจใส่เพือให้เกิดความผูกพันและ
แรงจูงใจทีจะอยู่ทาํ งานภายใต้สงั กัดของบริษัทและ EM ทังนี บริษัทมีทีมงานซึงทําหน้าทีสรรหาศิลปิ น โดยช่องทางการสรรหาศิลปิ น มีอยู่ 4 ช่องทางหลัก
ได้แก่
• พันธมิตรโมเดลลิง : บริษัทได้มีการติดต่อเป็ นพันธมิตรกับโมเดลลิง โดยโมเดลลิงจะนําศิลปิ นในสังกัดมาแนะนําให้ทางบริษัท ถ้าทางบริษัท
เห็นถึงศักยภาพก็จะตกลงเซ็นสัญญาเป็ นนักแสดงในสังกัดของบริษัท ซึงทุกครังทีมีการจ้างงานจะมีการแบ่งส่วนแบ่งให้ทางโมเดลลิงทุกครัง
ตามอัตราส่วนทีได้ตกลงกันไว้
• การหาศิลปิ นจากช่องทางอินเตอร์เน็ต : ทางทีมสรรหาจะทําการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยดูจากภาพลักษณ์ภายนอกก่อนทีจะมี
การติดต่อเข้ามาทําการทดสอบหน้ากล้อง และเซ็นสัญญาต่อไป
• การออกภาคสนาม : ทีมสรรหาจะออกไปตามสถานทีต่างๆ ทีมีการแข่งขัน หรือประกวดความสามารถต่างๆ เพือไปทาบทามผูป้ ระกวดทีมี
ลักษณะตรงตามความต้องการ และนํามาทดสอบ รวมถึงเซ็นสัญญาในลําดับต่อไป
• ศิลปิ นจากรายการของบริษัท : สรรหาศิลปิ นจากรายการโทรทัศน์ของบริษัททีมี โดยผูช้ นะในรายการของบริษัทจะเข้าเป็ นศิลปิ นในสังกัด
ของบริษัท
สําหรับขันตอนในการพัฒนาศิลปิ น บริษัทและ EM ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการแสดงความสามารถทังด้านการแสดง และ
การขับร้อง โดยการพัฒนาศิลปิ นจะขึนอยู่กบั ลักษณะของสัญญาทีทําขึนระหว่างบริษัทกับศิลปิ น โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สัญญานักแสดงฝึ กหัด : มีอายุสญ
ั ญาประมาณ 1 ปี โดยศิลปิ นจะได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงในระดับพืนฐาน โดยศิลปิ นฝึ กหัดที
สามารถพัฒนาฝี มือจนมีศกั ยภาพพอทีจะเป็ นจุดขายได้ อาจได้รบั การเลือนขันจากศิลปิ นฝึ กหัด เป็ นศิลปิ นในสังกัดบริษัทในอนาคต
2. สัญญาศิลปิ นในสังกัด : ศิลปิ นทีลงนามสัญญากับบริษัทในประเภทนี ถือเป็ นศิลปิ นทีมีความพร้อมทีจะรับงานได้ในทันที โดยศิลปิ นจะ
ได้เข้าอบรมคอร์สการแสดงในระดับทีสูงขึนให้ ซึงสัญญาศิลปิ นในสังกัดจะมีอายุ 3 - 5 ปี
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
– ไม่มี –
งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
– ไม่มี –
ธุรกิจสิงพิมพ์
บริษัทยังได้มีหนังสืออีก 5 เล่ม ทีมีลกั ษณะการนําเสนอเกียวกับข้อคิดในการใช้ชีวิต และการแชร์เรืองราวการใช้ชีวิต ได้แก่
(1) หนังสือหลากประสบการณ์ หลากความคิด กับชีวิตข้าพเจ้า
(2) หลากเรืองราว หลากความคิด กับชีวิตคน
(3) ชีวิต สัจจะ ปรัชญา
(4) เข็มไมล์ ชีวิต
(5) หากโลกนีไม่มีเวลาเหมือนนาฬิกาไม่มีเข็ม
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
– ไม่มี –
งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
– ไม่มี –
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ปั จจัยความเสียง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียง การควบคุมความเสียงอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
โครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการความเสียงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและบริหารความเสียง รวมถึงกําหนดแนว
ปฏิบตั ิทีสอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การบริหารความเสียงเป็ นกระบวนการสําคัญทีบริษัท และบริษัทย่อยให้ความสําคัญในการจัดการ เพือให้องค์กรเติบโตได้อย่างยังยืน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพือให้การบริหารความเสียงทางธุรกิจอยู่ภายใต้การบริหารของผูบ้ ริหารในทุกระดับชัน
ดังนันคณะกรรมการบริหารความเสียง ได้ติดตามแผนงานบริหารความเสียงในระดับองค์กร เพือให้มีการบริหารจัดการความเสียงอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ตามนโยบายบริหารความเสียงของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายอย่างสมําเสมอ
บริษัทฯ มีการปรับตัวในด้านการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงอย่างต่อเนืองจากปี ก่อน
หน้า ด้วยการประเมินความเสียงทีครอบคลุมทุกกระบวนงานหลักของกิจการ และนําผลการประเมิน RISK-CONTROL MATRIX มาจัดทําแผนบริหาร
ความเสียงทังในระดับองค์กร (ENTITY-LEVEL) และในระดับกระบวนงานหลัก (PROCESS-LEVEL) ทีครอบคลุมทุกกระบวนงานอย่างมีระบบ มีการ
จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์เสียงทีเกิดจริงระหว่างปี (LOSS DATA) เพือปรับแผนการจัดการความเสียงให้ทนั ท่วงที และมีรายงานการติดตามผลดําเนินงาน
จริงเทียบกับแผนและตัวชีวัดความเสียงรายไตรมาส ทังนีเพือให้มนใจว่
ั าจะเพียงพอและเหมาะสมในการตอบโต้กบั ปัจจัยเสียงทียังคงมีแนวโน้มรุ นแรงขึน
ทังความเสียงจากภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และความเสียงทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง
ในการกํากับความเสียงในภาพรวม (RISK OVERSIGHT) ได้แยกบทบาทในการกํากับดูแลความเสียงเป็ นส่วนหนึงของการกํากับดูแลกิจการทีดี
โดยคณะกรรมการบริหารความเสียงทําหน้าทีในการกํากับอย่างอิสระจากฝ่ ายจัดการ ในการพิจารณาและติดตามสถานะความเสียง (RISK EXPOSURE)
และประเด็นความเสียงสําคัญ (PORTFOLIO VIEWS OF RISK) ทีดําเนินการโดยฝ่ ายจัดการอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ ภายใต้เกณฑ์ความเสียงที
ยอมรับได้
ทังนี ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
รัฐบาลจึงบังคับใช้มาตรการทีเข้มข้นเพือควบคุมการแพร่ระบาด และประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องทีทัวราชอาณาจักร โดยมีการปิ ดเมือง หรือ
ล็อคดาวน์ ห้ามชุมนุม ห้ามทํากิจกรรมทีมีการรวมตัวกันของคนจํานวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึงจากมาตรการดังกล่าวทําให้บริษัทฯ ได้รบั
ผลกระทบเป็ นอย่างมาก การถ่ายทํารายการและละครไม่สามารถถ่ายทําได้ งานอีเว้นท์ถกู ยกเลิกหรือถูกเลือนออกไปโดยไม่มีกาํ หนด รายได้จากค่า
โฆษณาลดลง เนืองจากอุตสาหกรรมโฆษณาหดตัวลง เอเจนซีต่าง ๆ ไม่สามารถแพลนสือโฆษณา ลูกค้าต่างหยุดใช้เม็ดเงินโฆษณา
อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้จดั ทําแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) สําหรับสถานการณ์ COVID-19 เพือบรรเทา
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจให้ได้มากทีสุด โดยมีการนําเทปรายการ/ละครมาออกอากาศซํา (Re-run) การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน การออก
มาตรการเพื อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ในองค์กร มาตรการทํางานจากบ้าน (Work From Home) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) กําหนดให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ติดตังจุดคัดกรอง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ กําหนดเวลาทําความสะอาดอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบอย่างระมัดระวัง เพือให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้และเพือให้ความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้
ความเสียงด้านกลยุทธ์ (STRATEGIC RISK)
จากวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีต้องการเป็ นผูน้ าํ ในการผลิตคอนเทนท์และสือบันเทิงทีตอบสนองผูบ้ ริโภคได้ตรงความต้องการ ครอบคลุมทุกช่องทาง
ทังในประเทศและระดับสากล บริษัทฯมีความเสียงสําคัญ ทังจากภาวะอุตสาหกรรมทีมีอตั ราการเจริญเติบโตลดลง และการประกอบธุรกิจทีเต็มไปด้วย
ความท้าทายและเป็ นโอกาสของบริษัทฯ ทีจะต้องใช้ช่วงเวลาต่อจากนีในการเตรียมความพร้อมและรับมือในการพัฒนาปรับเปลียนกระบวนทัศน์เพือให้
เป็ นกิจการทีมีความพร้อมต่อการพัฒนากลยุทธ์ในเชิงรุ กและปรับเปลียนนโยบายเชิงรับให้สอดรับและเปิ ดประตูเข้าถึงการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
ควบคู่กบั การสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจในตลาดออนแอร์และตลาดออนไลน์
เพือให้การใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ตลอดจนปรับเปลียนด้านโครงสร้างภายในกิจการให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยี จนทําให้เกิดการหลอมรวมระหว่างธุรกิจในตลาดเดิมกับตลาดใหม่
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจิตอลก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางโครงสร้างของอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย
ครังสําคัญ ทําให้มีช่ องรายการทีออกอากาศทางโทรทัศน์ภ าคพื นดิ นใน ระบบดิจิต อล ปั จจุบนั มีจาํ นวนทังสิ น 26 ช่องรายการ ซึงส่ วนหนึงเป็ น กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทีเน้นซือเนือหารายการจากผูอ้ นเพื
ื อนํามาออกอากาศ และอีกส่วนหนึงเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการทีเน้นผลิตเนือหารายการด้วยตนเอง และให้
ความสําคัญกับการซือเนือหารายการจากต่างประเทศมาออกอากาศ
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อย่างไรก็ตาม สภาวะทีผูป้ ระกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลประสบปัญหาภาวะขาดทุนในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา ส่วนหนึงรัฐบาลได้มีมาตรการ
สําคัญทีจะช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนของผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ดิจิตอล รวมทังผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีในส่วนทีเหลือ
และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทีให้บริการเป็ นการทัวไปผ่านดาวเทียม ได้มีส่วนช่วยเยียวยาผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ทังต้นทุน
ใบอนุญาตและต้นทุนการเช่าโครงข่ายดาวเทียมทีลดลง ซึงจะช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถเปลียนผ่านและปรับตัวในอุตสาหกรรม ได้ง่ายและดีขนึ
กว่าเดิม ตลอดจนลดความเสียงในการยุติการให้บริการและคืนใบอนุญาตฯ เหมือนในอดีต ซึงการทีต้นทุนประกอบกิจการลดลง ผูป้ ระกอบการจะมีเม็ด
เงินลงทุนในช่องรายการมากขึน
บริษัทฯตระหนักถึงความเสียงดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้ติดตามสถานการณ์ของแนวโน้มของผูป้ ระกอบการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลเหล่านี และเฝ้า
ระวังอยู่ตลอดเวลา หากมีขอ้ บ่งชีทีผิดปกติ จะได้ดาํ เนินการแก้ได้ทนั ท่วงที
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณา และการขยายตัวของสือโฆษณาประเภทอืนๆ
แม้วา่ ในรอบปี ทีผ่านมา สือโทรทัศน์จะยังคงเป็ นสือทีมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจ เลือกซือสินค้าและบริการ ทําให้มลู ค่าการโฆษณาในสือ
โทรทัศน์ยงั คงมีสดั ส่วนทีสูงมากเมือเปรียบเทียบกับสือโฆษณาอืนๆ เนืองจากสือโทรทัศน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกชนชัน โดยไม่มีขอ้ จํากัดทางเทคโนโลยีทีต้องมีอปุ กรณ์การสือสารและอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถสร้างการรับรู ใ้ นตัวสินค้าไปยัง
ผูบ้ ริโภค ทัวประเทศได้อย่างรวดเร็ว แต่งบประมาณในการลงทุนโฆษณาของเจ้าของสินค้ามีความระมัดระวังรอบคอบขึน ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ทีมีความผันผวน ไม่แน่นอน ขณะทีทางเลือกรายการในการโฆษณาก็มีความหลากหลายมากขึน ซึงสภาวะทีผูป้ ระกอบการช่องรายการบางรายเริม
ประสบปั ญหาขาดทุนและไม่สามารถหาเงินจากรายได้โฆษณาได้เพียงพอ ก็มีผลต่อการดํารงอยู่ของผูป้ ระกอบการ
บริษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว และเพือเป็ นการลดผลกระทบจากความเสียงข้างต้น บริษัทได้กาํ หนดแผนการดําเนินงานรวมถึงกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสยั ทัศน์ของบริษัทซึงมุ่งเน้น 1) สร้างการพัฒนาคุณภาพและความน่าสนใจของรายการเพือตอบโจทย์การ
แข่งขัน 2) รักษาและเพิมฐานผูช้ มรายการเพือให้เกิดความมันคงในฐานรายได้ของบริษัท โดยการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทางตรงคือลูกค้า
โฆษณาและลูกค้าทางอ้อมคือกลุ่มผูช้ มรายการ 3) ขยายช่องทางการดําเนินธุรกิจโดยเพิมสัดส่วนการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์
นอกจากนี ยังมีส่วนของธุรกิจบริหารศิลปิ นทีมีแผนจะพัฒนาต่อไปในอนาคต 4) การศึกษาเพือมองหาโอกาสในการผลิตคอนเท้นท์บนั เทิงในสืออืนๆ อาทิ
สือออนไลน์ ทังนี บริษัทเชือว่าการคงไว้ซงการผสมผสานการดํ
ึ
าเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสียงดังกล่าวได้ระดับหนึง
ความเสียงจากการเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์
แนวโน้มของอัตราเข้าถึงและปริมาณใช้งานอินเทอร์เน็ต BROADBAND ทีเพิมสูงขึนต่อเนืองทุกปี รวมถึงเทคโนโลยีโครงข่าย3G และ 4G รวมทัง
เตรียมไปสู่ 5G ของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือนทีพัฒนาความเร็วได้สงู ขึน สามารถครอบคลุมพืนทีต่างๆ เป็ นวงกว้างมากขึน ทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านอุปกรณ์ SMART DEVICES ต่างๆ มีแนวโน้มทีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองเทคโนโลยีดิจิตอล ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิ พลเปลียนแปลงให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจต่างต้องปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิตอลทีเปลียนแปลงไป ซึงหนึงในอุตสาหกรรมทีมีการเปลียนแปลงทีเห็นได้ชดั เจนนัน คืออุตสาหกรรม
โทรทัศน์ สือ หรือ มีเดีย โดยการเปลียนแปลงทีถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในช่วง 1 - 2 ปี ทีผ่านมา คือการให้บริการ OVER THE TOP หรือ OTT
เพือเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสียงดังกล่าวบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ของแนวโน้มของธุรกิจออนไลน์อย่างใกล้ชิด และเพิม
สัดส่วนรายได้ของธุรกิจในส่วนของออนไลน์ รวมทังเตรียมพัฒนาธุรกิจรองรับเทคโนโลยี 5 G เพือเชือมโยงและบูรณาการกับธุรกิจเดิม
ความเสียงจากการเพิมขึนของผู้ประกอบการรายใหม่
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทีมีเครือข่ายครอบคลุมมากขึน ทําให้ขอบเขตการ
ให้บริการในธุรกิจเปลียนแปลงไป จากเดิมมีผผู้ ลิตเนือหารายการเพียงไม่กีรายและจํากัดอยู่ในวงแคบๆ เปลียนเป็ นมีผผู้ ลิตเนือหารายการทีมีจาํ นวน
เพิมขึนมากมาย ขยายไปเป็ นวงกว้าง ทังในประเทศและต่างประเทศ ทําให้สภาพการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึน และผูว้ า่ จ้าง สถานีและเอเยนซีโฆษณามี
ทางเลือกมากขึน
บริษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว และเพือเป็ นการลดผลกระทบจากความเสียงดังกล่าว บริษัทได้พยายามปรับปรุงรู ปแบบรายการให้มีคณ
ุ ภาพ
น่าสนใจ เพือรักษาฐานผูช้ ม การให้ความสําคัญกับการพัฒนา ปรับเปลียน รู ปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาวะนันๆ การสรรหารายการใหม่ๆ การ
พัฒนาธุรกิจไปสู่การรับงานทีผูว้ า่ งจ้างเป็ นธุรกิจต่างประเทศ เพือเพิมโอกาสและช่องทางในการหารายได้ให้แก่บริษัท
บริษัทได้เตรียมพัฒนาข้อมูลความเสียงประกอบการตัดสินใจเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ในการทําฐานข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ ข้อจํากัดทาง
กฎหมาย การชําระเงิน รูปแบบสัญญา เพือลดความเสียงในการเปิ ดรับงานทีผูว้ า่ จ้างทีเป็ นธุรกิจต่างประเทศ
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ความเสียงด้านการปฏิบัตกิ าร (OPERATIONAL RISK)
ความก้าวหน้าและแนวโน้มการเปลียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดได้ทาํ ให้เศรษฐกิจโลกเปลียนแปลงไปอย่างมาก เช่นเดียวกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผูค้ น ส่งผลกระทบต่อรู ปแบบความเสียงของบริษัท ทําให้ตอ้ งเพิมความพยายามปรับเปลียนแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์การบริหาร
องค์กรให้ทนั ต่อโลกทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพือเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังนัน สภาวะทีเทคโนโลยีทีเปลียนโลก (DISRUPTIVE TECHNOLOGY) ทังการพัฒนาปั ญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AI) ทีชาญ
ฉลาด และเรียนรู แ้ บบมนุษย์ หรือการเชือมโยงการสือสารระหว่างอุปกรณ์กบั อุปกรณ์ในรูปแบบ INTERNET OF THINGS (IOTS) รวมถึงการประมวลผล
บนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติง การบริหารจัดการ BIG DATA
ปั จจัยเสียงเหล่านีผลักดันบริษัทปรับตัวสู่การเปลียนแปลงรู ปแบบธุรกิจทีต่างไปจากเดิม ได้แก่ และการสร้างเนือหาคอนเทนท์หรือสือในรู ปแบบใหม่แทน
สือรู ปแบบเดิม การหลอมรวมด้านเทคโนโลยีส่ธู ุรกิจใหม่ ทังหมดล้วนมาจากความเสียงของเปลียนแปลงหรือความเสียงเกิดใหม่ (EMERGING OR NEW
RISK)
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
ปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่านมาคือ “เทคโนโลยี” ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง “บริการ
ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (OVER THE TOP: OTT)” เช่น การรับชม YOUTUBE ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการรับชมภาพยนตร์ฮอลลีวดู จากผู้
ให้บริการ NETFLIX ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือนที หรือ ผ่านทางอุปกรณ์ทีเชือมต่อกับโทรทัศน์ (TV BOX) ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์พกพาเพือรับชมรายการโทรทัศน์มีแนวโน้มการรับชมเพิมมากขึน ในขณะเดียวกัน การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์ประจําทีหรือหน้าจอ
โทรทัศน์ (TV SCREEN) มีแนวโน้มทีลดลงอย่างต่อเนืองเช่นกัน
ปั จจัยเสียงในส่วนนีถือเป็ นโอกาสและความท้าท้ายใหม่ของบริษัทฯ ซึงในระยะเวลา 2-3 ปี ทีผ่านมา บริษัทได้พฒ
ั นาเนือหารายการให้เหมาะสมกับ
แพลตฟอร์มดังกล่าว เพือสร้างให้เกิดรายได้เพิมเติมจากส่วนนี
ความเสียงจากการพึงพิงผู้บริหารหลัก
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็ นกลุ่มทีบุกเบิกและพัฒนาบริษัทฯ เป็ นบุคลากรหลักในกลุ่มเดิมมาตลอด เนืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นธุรกิจที
ต้องอาศัยประสบการณ์ ทักษะ ความน่าเชือถือ การเป็ นทีรูจ้ กั ของวงการและผูป้ ระกอบการทีเกียวข้อง
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงผลกระทบเป็ นอย่างยิง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดยจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารในตําแหน่งทีสําคัญ และพัฒนาแผนสืบทอดตําแหน่งอย่างต่อเนือง รวมถึงการเพิมสัดส่วนของผูบ้ ริหารทีเป็ นคนรุ น่ ใหม่
มอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบให้ตามความเหมาะสม เพือธํารงรักษาองค์ความรู แ้ ละทักษะในการแก้ไขปั ญหาไว้ในองค์กร ให้เกิดการส่งและ
ถ่ายทอดระหว่างรุน่ ต่อไป
ความเสียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทมีี อาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหาร
บริษัทมีกลุ่มครอบครัววรรณภิญโญ เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ดังนัน บริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจึงอาจมีความเสียงจากการทีกลุ่มผูถ้ ือหุน้
ใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึง เนืองจากการถือหุน้ รวมกันเกินกว่ากึงหนึง ยกเว้นการกระทําใดก็ตามที
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทีออกชําระแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด 8 ท่าน ซึงกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านล้วนแต่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรูค้ วามสามารถเป็ นทีรูจ้ กั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัท ซึงเป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 ซึงถือเป็ น
การช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการตรวจสอบและถ่วงดุลทีดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังได้วา่ จ้าง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด เพือเข้าทําหน้าทีเป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและขึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทยังคํานึงถึงการให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดี ด้วยการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการทีดีอย่างเคร่งครัด และสมําเสมอ ดังนัน บริษัทจึงมันใจว่าผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียกับบริษัท จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียม
กัน
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ความเสียงด้านการเงิน (FINANCIAL RISK)
ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
การทีบริษัทฯ มีรายจ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าลิขสิทธิและค่าอุปกรณ์การถ่ายทําเป็ นเงินตราต่างประเทศคิด
เป็ นร้อยละ 4.70 จากต้นทุนค่าผลิตทังสิน
การทีต้องนําเข้าลิขสิทธิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธิในต่างประเทศ ซึงบริษัทฯ ต้องชําระเงินค่าลิขสิทธิเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ และสกุลยูโร ทําให้บริษัทตระหนักถึงภาระความเสียงจากอัตราแลกเปลียนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ความเสียงจากการผิดนัดชําระหนีของลูกหนี
บริษัทกําหนดนโยบายป้องกันความเสียงจากการผิดนัดชําระหนีของลูกหนี โดยติดตามหนีสินอย่างใกล้ชิด ทํา
ให้สามารถเก็บหนีส่วนใหญ่ได้ตามกําหนดชําระ กรณีมีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน จะมีการประสานงานอย่างต่อเนืองระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือ
แก้ไขปั ญหาการผิดนัดชําหระหนีอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสียงด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (COMPLIANCE RISK)
ความเสียงจากการละเมิดลิขสิทธิ
ในการดําเนินการผลิตรายการของบริษัท ฯ มีความเสียงของกับการขอลิขสิทธิ เช่น ลิขสิทธิเพลง ซึงอาจจะมีปัญหาของความไม่ชดั เจนของ
เจ้าของลิขสิทธิมีผแู้ สดงตัวเป็ นเจ้าของลิขสิทธิหลายคน มีคดีความฟ้องร้องกันเองระหว่างผูท้ ีอ้างตัวเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ทําให้ไม่อาจจะใช้เพลงนันในการ
ดําเนินรายการได้ และมีภาระรายจ่ายอัตราค่าลิขสิทธิเพลงตามความเหมาะสม หรืออาจจะเกิดค่าปรับหากการดําเนินงานในส่วนนีไม่ถกู ต้อง
ในการดําเนินการส่วนนี บริษัทฯ มีกลไกการขึนทะเบียนเพลงทีได้รบั ลิขสิทธิเป็ นฐานข้อมูลกลาง มีการระมัดระวังในการสืบหาเจ้าของลิขสิทธิทีแท้จริง
และมีการใช้ทีปรึกษากฎหมายมาดูแลเรืองนีโดยเฉพาะ
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สินทรัพย์ทใช้
ี ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยทีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์ถาวร รายละเอียดดังนี

ทีดิน
รายละเอียด/ทีตัง

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ

ทีดินโฉนดเลขที 16992 และ 16993 ตังอยู่ที แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมเนือที 0-1-37.9 ไร่
ทีดินโฉนดเลขที 33980 และ 33981 ตังอยู่ที แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-80 ไร่
ทีดินโฉนดเลขที 34117, 34118, 34127 และ 34128 ตังอยูท่ ี แขวง
วังทองหลาง เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมเนือที 0-270 ไร่
ทีดินโฉนดเลขที 34137 และ 34138 ตังอยู่ที แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-80 ไร่
ทีดินโฉนดเลขที 33978 และ 33979 ตังอยู่ที แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-70 ไร่
ทีดินโฉนดเลขที 3758, 3759, 16628, 16688, 16689, 16690,
และ 16691 ตังอยู่ที แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รวมเนือที 8 – 1 -76.3 ไร่

มูลค่าตามบัญชี
ณ สินปี 2563
(บาท)

บริษัท

ภาระผูกพัน
ติดภาระจํานองเป็ น
หลักประกันแก่สถาบัน
การเงินแห่งหนึง แบ่งเป็ น
วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน 20
ล้านบาท และวงเงิน OD
17 ล้านบาท

บริษัท
บริษัท
159,972,198.50

บริษัท

- ไม่มี -

บริษัท

- ไม่มี -

บริษัท

- ไม่มี -

อาคาร สํานักงาน
รายละเอียด/ทีตัง

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ

อาคารสํานักงานเลขที 1213/309-310 เลขที 429 และเลขที
527/12ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท

มูลค่าตามบัญชี
ณ สินปี 2563
(บาท)

ภาระผูกพัน

215,889,346,58

ติดภาระจํานองเป็ น
หลักประกันแก่สถาบัน
การเงินแห่งหนึง แบ่งเป็ น
วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน 20
ล้านบาท และวงเงิน OD
17 ล้านบาท

เครืองมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ถาวรอืน
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ

มูลค่าตามบัญชี
ณ สินปี 2563 (บาท)

บริษัท

7,644,696.03

บริษัท และ CMED

59,997.01

บริษัท CMED EM และ BB

1,972,618.24

เครืองตกแต่งและติดตัง

บริษัท และ BB

607,969.10

เครืองมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์

บริษัท และ BB

412,601.20

บริษัท CMED และ BB

670,019.88

รายการ
ส่วนปรับปรุ งทีดินและอาคาร
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

คอมพิวเตอร์
รวม

11,367,901.46
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สินทรัพย์สิทธิการใช้
บริษัทมีรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้สทุ ธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 9,548,491.27 บาท โดยรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ ได้แก่รถยนต์ตาม
สัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,458,596.93 บาท โดยรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
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การจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เรียก
ชําระเต็มมูลค่าแล้วจํานวน 800,030,075 หุน้ มูลค่ารวม 200,007,518.75 บาท
ผู้ถอื หุ้น
รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที 9 มีนาคม 2564
ลําดับที

รายชือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

จํานวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

1

นางภัทรภร วรรณภิญโญ

193,069,000

24.13

2

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

155,531,200

19.44

3

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

90,145,600

11.27

4

น.ส.ณภัทร วรรณภิญโญ

46,530,800

5.82

5

นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

39,447,500

4.93

6

นายพูลฤทธิ ปราณีประชาชน

15,035,000

1.88

7

นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑรู ย์

14,902,600

1.86

8

นายวสิณ วุฒิมานนท์

14,505,300

1.81

9

น.ส.พรชนก อยู่วิทยา

13,640,200

1.70

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

11,502,610

1.44

594,309,810

74.28

รวมผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ทีมา : บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจากหักภาษี และสํารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามทีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงือนไข
ทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคํานึงถึงความจําเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี มติคณะกรรมการของบริษัททีอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือขออนุมตั ิ
อนึง คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัท ทังนี จะต้องรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ซึงแต่งตังโดย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสียง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของ บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทังสิน 8 ท่าน ซึงเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความหลากหลายในด้านทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบต้ ิงานตามกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและความสําเร็จของบริษัท ดังนี
1) กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 4 ท่าน
2) กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 4 ท่านประกอบด้วย
• กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
• กรรมการอืน ซึงไม่เกียวข้องในการบริหารงานประจําของบริษัทฯ จํานวน 1 ท่าน
ในแต่ละปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ)
ทังนี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 6 ครัง โดยมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า
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รายชือกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ สรุปได้ดงั นี
วันทีได้รบั การแต่งตังจากที
ประชุมผูถ้ ือหุน้

การเข้าร่วม
ประชุม

จํานวนปี ทีเป็ น
กรรมการ

โสคติยานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2562

6/6

7 ปี

2. นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาฯ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2562

6/6

27 ปี
2 เดือน

3. นายสมพงษ์

วรรณภิญโญ

กรรมการบริษัท
ประธานทีปรึกษา

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2562

6/6

27 ปี
2 เดือน

ไล้ทอง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสียง
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2561

6/6

24 ปี
10 เดือน

5. นายพิรฐั

เย็นสุดใจ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสียง
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2561

6/6

7 ปี
6 เดือน

6. นายณฐกฤต

วรรณภิญโญ

กรรมการบริษัท
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2561

6/6

7 ปี
6 เดือน

จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสียง

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563

6/6

7 ปี
6 เดือน

ภาคอัต

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสียง

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563

6/6

7 ปี
6 เดือน

ชือ-นามสกุล

1. รศ.ดร.มนตรี

4. นายภูษิต

7. นายสุทธิธรรม

8. รศ.ดร.กัลยานี

ตําแหน่ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึงระบุวาระการประชุมทังหมดให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซีงจะมีการจดบันทึกการประชุมทีมีรายละเอียดครบถ้วนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการจัดเก็บรักษารายงานการ
ประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
นางภัทรภร วรรณภิญโญ หรือ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ หรือ นายพิรฐั เย็นสุดใจ หรือนายณฐกฤต วรรณภิญโญ สองในสีคนนีลงลายมือชือ
ร่วมกันรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือสัตย์สจุ ริต ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผูถ้ ือหุน้
2. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเกียวข้องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากการออกตามวาระ
ื
3. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของ
กรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซึงมีอาํ นาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตังบุคคลอืนใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บคุ คลดังกล่าวมีอาํ นาจ
และ/หรือ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนันๆ ได้
7. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีทีรายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังนี ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการทีเกียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีทีรายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังนี ในการ
พิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมือเห็นได้วา่ บริษัทมีกาํ ไรพอสมควรทีจะทําเช่นนัน และรายงานการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
11. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้าทีของฝ่ ายบริหาร โดยมีความตังใจและระมัดระวัง ในการปฏิบตั ิงาน
12. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจน และวัดผลได้ เพือใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน
โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้และความสมเหตุสมผล
14. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นสาระสําคัญต่อผูล้ งทุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
15. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง
16. กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
17. พิจารณาตัดสินในเรืองทีมีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริหาร การได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึงทรัพย์สิน และรายการอืนใดทีกฎหมายกําหนด
18. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตาม
ความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายทีเกียวข้องโดยจัดทําเป็ นคู่มืออํานาจดําเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้ รวมทังดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมภายใน
20. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพือนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจําปี และครอบคลุมในเรืองสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิทีดีสาํ หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
22. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรทีกําหนดไว้
23. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
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บทบาทและหน้าทีของประธานกรรมการบริษัท
บทบาทและหน้าทีต่อบริษัทฯ
สร้างความมันคงอย่างยังยืนให้เกิดขึนแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กรด้วยการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
บทบาทและหน้าทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติทีเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานเพือประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย
รวมถึงส่งเสริมและกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าทีอย่างทุ่มเท ซือสัตย์สจุ ริต และสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ
บทบาทและหน้าทีต่อผู้บริหาร
สนับสนุนคณะผูบ้ ริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและ
หน่วยงานกํากับดูแล เพือให้บรรลุเป้าหมายนตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชํานาญ
อย่างต่อเนือง
บทบาทและหน้าทีต่อพนักงาน ผู้ถอื หุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย เกิดความเชือมันและให้การยอมรับต่อการทําธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงสังคมและสิงแวดล้อม
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง ทีได้รบั การพิจารณาแต่งตังจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจาํ นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการบริหาร

12/12

ไล้ทอง

กรรมการบริหาร

12/12

นายพิรฐั

เย็นสุดใจ

กรรมการบริหาร

12/12

4.

นายณฐกฤต

วรรณภิญโญ

กรรมการบริหาร

11/12

5.

นางปิ ยพร

ไล้ทอง

กรรมการบริหาร

12/12

6.

นางสาวณภัทร

วรรณภิญโญ

กรรมการบริหาร

12/12

7.

นางสาวนารี

วิชชุนากร

กรรมการบริหาร

11/12

1.

นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

2.

นายภูษิต

3.

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. ทําหน้าทีควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ทังนีในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง
ของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากจากทีประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวทีนับได้
อย่างน้อยกึงหนึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทังหมด
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2. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคล ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าทีทีอาจเอือให้
เกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ีเกียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตั ิหลักการ รวมถึง
ควบคุมให้มีการถือปฏิบตั ิตามหลักการและข้อกําหนดทีได้รบั อนุมตั ิแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจําปี และขันตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตาม
งบประมาณทีได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุ งแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพือประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ
6. พิจารณาการทําสัญญาต่างๆ ทีมีผลผูกพันบริษัท ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีขอ้ มูลทีสําคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงจัดทํา
รายงานทางการเงินทีน่าเชือถือ เป็ นไปตามมาตรฐานทีดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปั นผลประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กํากับดูแลให้มีขนตอนให้
ั
ผปู้ ฏิบตั ิงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําทีผิดปกติ หรือการกระทําผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการ
บริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีทีเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบทีมีสาระสําคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพือ
พิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดําเนินการใดๆ เพือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามทีได้รบั มอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท
12. การดําเนินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารในเรืองใดๆ ซึงได้รบั การลงมติ และ/หรือ อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริหาร
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังถัดไป
ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจ
ช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตน หรือผูร้ บั มอบอํานาจช่วง หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มี
ส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้งกับบริษัท ซึงการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามทีข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างกรรการและฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
คณะผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารของบริษัท (“ผูบ้ ริหาร”) ในทีนีหมายถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารสีรายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที
บริหาร รวมถึงผูซ้ งดํ
ึ ารงตําแหน่งเทียบเท่ากับระดับทีสีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน หรือ
เทียบเท่าผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ดังนี
รายชือ

ตําแหน่ง

1

นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

2

นายภูษิต

ไล้ทอง

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

3

นายพิรฐั

เย็นสุดใจ

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

4

นางปิ ยพร

ไล้ทอง

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารอาวุโส

5

นางสาวนารี

วิชชุนากร

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารบริหารการเงิน
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
1. ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรืองทีสําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงาน
ต่างๆ
3. เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําสัง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ใน
คู่มืออํานาจดําเนินการ
4. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตัง โยกย้าย บุคคลตามทีเห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และผลตอบแทนทีเหมาะสม และให้มีอาํ นาจ
ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ
5. มีอาํ นาจในการกําหนดเงือนไขทางการค้า เพือประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมตั ิและแต่งตังทีปรึกษาด้านต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงาน
8. ดําเนินการใด ๆ ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตังเลขานุการบริษัทเพือทําหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการทีดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ รวมทังดูแลการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม
และการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติทีประชุม ผูถ้ ือหุน้ และทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทังนีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2562 มีมติอนุมตั ิแต่งตังนางศิริพร รติรตั นานนท์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักเลขานุการบริษัท ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการบริษัท ตังแต่วนั ที 15 สิงหาคม 2562 เป็ นต้นมา ซึงบุคคลดังกล่าว เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิหน้าที โดยได้ผ่านการฝึ กอบรมสัมมนาในหลักสูตรทีจําเป็ นและเกียวข้องทีจะปฏิบตั ิหน้าทีเลขานุการบริษัทได้เป็ นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้
การดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบ้ ริหาร เป็ นไปตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ขอบเขตหน้าทีของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ทีบริษัทได้รบั รายงาน
3. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี รวมทังดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว
ให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นบั แต่วนั ทีมีการจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอืนใดทีสามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลียนแปลงข้อความ
(1) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอืนใดทีต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57
มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมือมีผทู้ าํ คําเสนอซือหุน้ ของบริษัทจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นการทัวไป
(4) การให้ขอ้ มูลหรือรายงานอืนใดเกียวกับกิจการทีบริษัทจัดทําขึนเพือเผยแพร่ต่อผูถ้ ือหุน้ หรือประชาชนทัวไป ตามทีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด
4. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดต่อไป
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5. ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สจุ ริต รวมทังต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
6. ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยียงวิญ ชู นผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนันจะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้กระทําไปด้วยความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระทําบนพืนฐานข้อมูลทีเชือโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรืองทีตัดสินใจนัน
ทังนี ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตังเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที
เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวนารี วิชชุนากร ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารการเงิน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงในสายงานบัญชีและการเงิน ตังแต่วนั ที 3 ธันวาคม 2557 เป็ นต้น
มา ซึงบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที
โดยในปี 2563 เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู ต้ ่อเนือง รวมจํานวนทังสิน 6 ชัวโมง
ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี
นายชวลิต แก้วมาลัย ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ น
ต้นมา ซึงบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที และเป็ นผูท้ าํ บัญชีทีมี
คุณสมบัติและเงือนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในปี 2563 ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทีจําเป็ นและเกียวข้องทีจะปฏิบตั ิหน้าทีควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีได้เป็ นอย่างดี โดยได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนือง มีประวัติการอบรมจํานวนทังสิน 16 ชัวโมง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 เมือวันที 30 มิถนุ ายน 2563
ค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ดังนี

มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบียประชุมต่อครังและ

1. ค่าเบียประชุม
ตําแหน่ง

ค่าเบียประชุมต่อครัง (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

20,000

กรรมการบริษัท

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

15,000

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

20,000

กรรมการบริหารความเสียง

15,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000
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2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
ต่อท่านต่อไตรมาส

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

30,000

กรรมการ

30,000

สําหรับปี 2563 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทังสิน 665,000.00 บาท (หกแสนหกหมืนห้าพันบาทถ้วน) ซึงเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000.-บาท
ตามทีได้รบั อนุมตั ิ ตามรายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทน รวมทังปี 2563 (บาท)
รายชือกรรมการ

1. นายมนตรี
โสคติยานุรกั ษ์

2. นายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์

3. นางภัลยานี
ภาคอัต
4. นางภัทรภร
วรรณภิญโญ
5. นายสมพงษ์
วรรณภิญโญ
6. นายภูษิต
ไล้ทอง
7. นายพิรฐั
เย็นสุดใจ
8. นายณฐกฤต
วรรณภิญโญ

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
ฯ
กรรมการอิสะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสียง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความ
เสียง
รองประธานกรรมการ
บริษัท
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความ
เสียง
กรรมการ
กรรมการบริหารความ
เสียง
กรรมการ
รวมทังสิน (บาท)

คณะกรรมก ค่าตอบแ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ารบริหาร ทนที
ตรวจสอบ
สรรหา ฯ
ความเสียง ไม่ใช่ตวั รวม (บาท)
เงิน
เบียประชุม รายไตรมาส เบียประชุม เบียประชุม เบียประชุม

120,000

30,000

80,000

40,000

0

ไม่มี

270,000

90,000

0.00

60,000

30,000

20,000

ไม่มี

200,000

90,000

30,000

60,000

0

15,000

ไม่มี

195,000

0

0

0

0

0

ไม่มี

0

0

0

0

0

0

ไม่มี

0

0

0

0

0

0

ไม่มี

0

0

0

0

0

0

ไม่มี

0

0

0

0

0

0

ไม่มี

0

300,000

60,000

200,000

70,000

35,000
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665,000

ข. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
2561
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

2562

2563

จํานวน
(คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
(คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
(คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

เงินเดือนและโบนัส

14

28,475,176

14

27,000,273

12

17,841,852

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

11

1,724,364

11

1,724,364

10

591,375

อืนๆ

13

5,339,160

13

5,333,084

12

12,428,978

รวม
หมายเหตุ :

35,538,700

34,057,721

30,862,205

- บริษัทจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ตังแต่เดือนมิถนุ ายน 2553
- อืนๆ หมายถึง สวัสดิการอืนๆ อาทิ รถประจําตําแหน่ง ค่านํามัน และค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
- ผูบ้ ริหารจากบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพิรฐั เย็นสุดใจ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ และ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้ดาํ รง
ตําแหน่งและรับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
- ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในส่วนของเงินเดือน ได้บวกรวมค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะประธานทีปรึกษาของบริษัท
- เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2563 เมือวันที 12 พฤษภาคม 2563 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้งดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส ตังแต่ไตรมาสที 2 ประจําปี 2563 เป็ นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเป็ นปกติ

ค่าตอบแทนอืนทีไม่ใช่ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อนื
-ไม่มี
บุคคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีจาํ นวนพนักงานทังสิน 97 คน ซึงแบ่งตามสายงานหลักได้ดงนี
ั
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

กรรมการบริหาร / ประธานทีปรึกษา

7

สายงานบริหารการผลิต

50

สายงานสนันสนุน

40
รวม

97
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าของบริษัท เป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
บริษัทเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักจริยธรรม เพือสร้างความยุติธรรม ความมันคงและความสงบสุขของพนักงาน บริษัทจึงให้ความสําคัญในเรือง
การดูแลและการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรม ทังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตังโยกย้าย และสวัสดิการทีเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนบุคลากรอย่างต่อเนือง
เพือเพิมศักยภาพของพนักงานในการทีจะดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท เพือให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยังยืน มีศกั ยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยบริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ ทังในและภายนอกองค์กร รวมถึงใน
ต่างประเทศให้กบั พนักงานเพือเพิมความรู ค้ วามสามารถและทักษะในการทํางานด้านต่าง ๆ
การฝึ กอบรมภายใน บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมเริมตังแต่การฝึ กอบรมให้กบั พนักงานใหม่ สร้างความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
วัฒนธรรรมองค์กร และระบบการทํางานร่วมกันในส่วนต่าง ๆ ทีจะช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู แ้ ละสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพือเพิมความรู ค้ วามสามารถและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมภายในแก่พนักงานอย่างสมําเสมอ
การฝึ กอบรมภายนอก บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมสัมมนาซึงจัดโดยสถาบันจัดการฝึ กอบรมภายนอก เพือเพิมพูนความรู ้ หรือศึกษา
นวัตกรรมใหม่ในด้านต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไป สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ ในปี 2563
บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมจํานวนทังสิน 39 ชัวโมง
การศึกษาดูงาน บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพิมศักยภาพในการผลักดันและเตรียมองค์กรสําหรับการ
แข่งขัน
เพือการก้าวไปสู่การเป็ นผูผ้ ลิตคอนเทนท์ทีได้รบั ความนิยมในระดับประเทศและระดับสากล
จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานทังในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือเพิมทักษะทีเกียวข้องกับงาน บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ไปศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงทีต่างประเทศ เพือสร้างแรง
บันดาลใจและเปิ ดโอกาสให้ได้แลกเปลียนเรียนรู ้ เพือนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรมากทีสุด
การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี
1. ค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือนและโบนัส
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นธรรม ตามความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลียของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และ
เติบโตของบริษัท ทังนีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชือมโยงกับการวัดผลการดําเนินงานของพนักงานทุกระดับในรู ปของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน
หรือ KPI ซึงการขึนเงินเดือนประจําปี และการจ่ายโบนัสประจําปี จะขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงานตาม KPI ของพนักงาน ประกอบกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี ทีกําหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผลการประกอบกิจการของบริษัท
2. ค่าตอบแทนอืน
ได้แก่เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือดูแลพนักงานในระยะยาว โดยมีอตั ราส่วนเงินสะสมทีพนักงานสะสมเข้า
กองทุน และเงินสมทบทีบริษัทสมทบเข้ากองทุน ด้วยอัตราทีเท่ากัน
3. สวัสดิการพนักงาน
นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กบั พนักงานตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุ งสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิมเติม อาทิ การประกันชีวิต สุขภาพ และอุบตั ิเหตุหมู่ การตรวจสุขภาพประจําปี สวัสดิการเงินช่วยเหลืออืน ๆ เช่น เงิน
ช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท กรณีพนักงานเสียชีวิต เป็ นต้น ทังนีเพือสร้างขวัญและกําลังใจและเสริมสร้างความมันใจการ
ทํางานร่วมกับบริษัท
ซึงในปี 2563 ทีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษัทฯให้ความสําคัญกับการดูแลด้านสุขอนามัยของพนักงานเป็ น
อย่างยิง จึงได้จดั ให้มีการทําประกันภัยกลุ่มคุม้ ครองการติดเชือไวรัส COVID-19 ให้แก่พนักงานพร้อมกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพือลดความเสียงในการติด
เชือของพนักงาน เช่น จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ปอ้ งกันต่าง ๆ ตลอดเวลาปฏิบตั ิงาน
กําหนดให้หน่วยงานปฏิบตั ิงานจากทีบ้าน (WORK FROM HOME) เพือลดความเสียงจากการเดินทาง เป็ นต้นนอกจากนีในปี 2563

กํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ทีจะดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บริษัทจด
ทะเบียนปฏิบตั ิ เพือเสริมสร้างให้มีระบบบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ และเป็ นพืนฐานให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยังยืน โดยบริษัทมีแนวทางกํากับดูแล
กิจการ ดังนี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดและอนุมตั ินโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
กําหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานขององค์กรทุกคนลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ิตามจริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางและปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
เพือส่งเสริมให้บริษัทเป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมันทีจะ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร ข้อพึงปฏิบตั ิทีดีสาํ หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาเพือยกระดับการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศในระดับสากล ซึงสร้างความเชือมันให้เกิดขึนแก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย และมุ่งมันทีจะกํากับ
ดูแลการบริหารงานเพือให้งานมีประสิทธิภาพ
จากความมุ่งมันในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดําเนินกิจการของบริษัทอย่าง
ต่อเนือง รวมถึงได้พฒ
ั นาระดีบการกํากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯมาโดยตลอดนัน ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รบั การ
ประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี
• การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2563
บริษัทฯ ได้รบั ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (CORPORATE GOVERNANCE REPORT
OF THAI LISTED COMPANIES) ซึงประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” (VERY GOOD) หรือสีดาว (ระดับ
คะแนนอยู่ในช่วง 80-89 คะแนน)

•

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (ANNUAL GENERAL MEETING CHECKLIST) ซึงประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (THAI INVESTORS ASSOCIATION) บริษัทได้ รับการประเมินในระดับ “ดี”
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โดยสาระสําคัญของการกํากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี
• สิทธิของผูถ้ ือหุน้
• การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
• การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพืนฐานต่าง ๆ
อาทิ การซือขายหรือโอนหลักทรัพย์ทีถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ
ออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตังผูส้ อบบัญชี และเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การ
กําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิมทุน เป็ นต้น ซึงนอกเหนือจากสิทธิพืนฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกําหนดให้มี
การดําเนินการในเรืองต่าง ๆ เพือเป็ นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
บริษัทได้ดาํ เนินการ ดังนี
1) ก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม รายชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และเสนอคําถามล่วงหน้า เผยแพข้อมูล
 บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ผถ
ประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า ในเว็บไซต์ของบริษัท (WWW.TVTHUNDER.CO.TH) ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุน้ และเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน โดยระบุวนั เวลา สถานที วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประชุม และสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ซักถามข้อมูลทีไม่เข้าใจได้โดยสอบถามได้ทีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (“IR”) ทีโทรศัพท์ 0-2559-0022 หรือ E-MAIL: IR@TVTHUNDER.CO.TH
ทังนีการประชุมผูส้ ามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชือผูบ้ คุ คลทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า และบริษัทได้เผยแพร่จดหมายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพือให้ผถู้ ือหุน้
เสนอวาระการประชุม และเสนอชือผูบ้ คุ คลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท รวมทังได้แจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็ นที
เรียบร้อยแล้ว
 การอํานวยความสะดวก
การมอบฉันทะ บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึงแบบใดทีบริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชือ
ของกรรมการอิสระ เพือเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้
สถานทีประชุม และกําหนดการประชุม บริษัทฯกําหนดสถานทีประชุมอยู่ในทําเลทีดี การคมนาคมสะดวก จัดให้มีรถรับ-ส่งผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุมตาม
จุดนัดหมาย และกําหนดการประชุมไม่ให้ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนืองทีติดต่อกันตังแต่ 3 วันขึนไป และกําหนดเวลาประชุมทีเหมาะสม
ไม่เช้าหรือเย็นเกินไป
2) วันประชุมผู้ถอื หุ้น
้ ริหารระดับสูงได้เข้า
 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร คณะผูบ
ร่วมประชุม เพือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในเรืองทีเกียวข้องได้
ใน
 บริษัทฯ กําหนดให้มีการดําเนินการตามขันตอนประชุมอย่างถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด จัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก
การตรวจสอบเอกสารของผูเ้ ข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัวโมง 30 นาที โดยใช้ระบบ BARCODE ในการ
ลงทะเบียนเพือความสะดวกรวดเร็ว
ประธานทีประชุม ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่าง
เต็มทีและเป็ นอิสระโดยบริษัทฯ จะให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรืองดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผถู้ ือหุน้
ทังนีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทีมีการแพร่ระบาดตังแต่ตน้ ปี
2563 และมีการแพร่ระบาดอย่างรวมเร็ว วันที 2 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัท จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการเป็ นการเร่งด่วนเพือพิจารณาถึง
ความเสียงทีอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพือเป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการของรัฐบาล คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมตั ิให้เลือนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563ออกไปโดยไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 รวมทังให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (Record date) ในวันที 9
มีนาคม 2563

46

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เร่มคลีคลายดีขึนแล้ว ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2563 เมือวันที 12 พฤษภาคม 2563 จึงมี
มติให้กาํ หนดวันจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ขึนใหม่ในวันอังคารที 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)
เลขที 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร และกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ประจําปี 2563 ในวันที 5 มิถนุ ายน 2563
ซึงในวันประชุม สามัญ ผูถ้ ื อหุน้ มี กรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสียง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการอิสระ และ
กรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 และมีผบู้ ริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมกันครบทุกคน
3) ภายหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม เพือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)
บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทังผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพือเป็ นการสร้างความมันใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ จะดูแลให้การใช้
เงินของผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึงในการ
จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ นมาประชุ
ื
มและออกเสียงลงมติแทน
ได้ ทังนี การดําเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลําดับวาระการประชุมทีมี ซึงบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
ในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทังจะไม่เพิมวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผูถ้ ือหุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
บริษัทฯได้กาํ หนดมาตรการป้องกันกรณีทีกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ขอ้ มูลภายในเพือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นในทางมิ
ื
ชอบ โดยกําหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนํา
ข้อมูลภายในไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนนัน บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผูด้ แู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีทีมีกรรมการ
และ/หรือผูบ้ ริหารมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ประธานเจ้าทีบริหารเป็ นผูพ้ ิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที
กําหนดไว้
นอกจากนี บริษัทฯยังได้กาํ หนดนโยบายเกียวกับรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯสําหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีมีการเปลียนแปลง
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ROLES OF STAKEHOLDERS)
บริษัทฯให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูล้ งทุน เจ้าหนี และชุมชนทีบริษัท
ตังอยู่ เป็ นต้น ผูม้ ีส่วนได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้องบริษัทฯจะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีมี
บริษัทฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียตามบทบาทและ
หน้าทีทีมีในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็ นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมันคงอย่างยังยืนให้กบั
กิจการ และสร้างผลประโยชน์ทีเป็ นธรรมให้แก่ทกุ ฝ่ าย
บริษัทฯได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้างความมังคัง ความมันคงทางการ
เงิน และความยังยืนของกิจการ ดังนี
• ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือง รวมถึงการให้ความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสําคัญ
• การซือสินค้าและบริการจากคู่คา้ จะเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาทีทําร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือสร้าง
ความสัมพันธ์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่ าย
• การปฏิบตั ิตามเงือนไขการกูย้ ืมตามข้อตกลงทีมี
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• เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทังด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการทีดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของ
ลูกค้า และการให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาทีเป็ นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกําหนดราคาทีมี
• การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันทีดี รวมถึงหลีกเลียงวิธีการทีไม่สุจริต เพือทําลายคู่แข่งทางการค้า
• ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพือชีวิตความเป็ นอยู่ทีดีขนึ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
• นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ จึงได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิทีจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1. สร้างความตระหนักให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา
และลิขสิทธิ เช่น กฎหมายเกียวกับเครืองหมายการค้า กฎหมายเกียวกับสิทธิบตั ร กฎหมายเกียวกับลิขสิทธิ หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
2. ห้ามมิให้พนักงานทุกคนกระทําการใด ๆ ก็ตามอันมีลกั ษณะเป็ นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิของบุคคลอืน
3. เคารพซึงสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอืน โดยบริษัทฯจะต้องกระทําการขออนุญาตบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของในทรัพย์สินทางปั ญญา
หรือลิขสิทธิเหล่านันให้ถกู ต้องตามกฎหมายก่อนทีจะนํามาใช้งาน
4. การนําผลงานหรือข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกทีได้รบั มา หรือทีจะนํามาใช้ภายใน บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพือให้มนใจว่
ั าจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิของบุคคลอืน
5. พนักงานทีใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิและเฉพาะทีได้รบั อนุญาตให้ใช้งาน
จากบริษัทเท่านัน เพือป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิของบุคคลอืน
6. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้ งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมทีมีลิขสิทธิถูกต้องโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบ
การกระทําทีไม่ถูกต้องถือเป็ นการกระทําผิดทางวินยั
7. ผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีได้รบั มอบหมายจากบริษัท หรืองานทีใช้สาํ หรับบริษัท
ผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิเหล่านันถือเป็ นของบริษัท พนักงานจะต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงาน หรือ
ลิขสิทธิทีเก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
8. บริ ษัท ฯส่ งเสริมให้มี การฝึ กอบรมให้ค วามรู ก้ ับพนัก งานในด้านกฎหมายเกี ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด เกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และด้านกฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
ช่องทางในการติดต่อ แจ้งหรือร้องเรียนกรณีทถูี กละเมิดลิขสิทธิ
ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอืน ๆ ทีมิใช่เรืองการต่อต้านคอร์รปั ชันผ่าน
ช่องทางการสือสารกับบริษัทได้ ดังนี
ช่องทาง
คณะกรรมการบริษัท

ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
directors@tvthunder.co.th

หมายเลขโทรศัพท์
-

คณะกรรมการตรวจสอบ

auditcommittee@tvthunder.co.th

-

เลขานุการบริษัท

sectetary@tvthunder.co.th

0 2559 0022 ต่อ 155

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

ir@tvthunder.co.th

0 2559 0022 ต่อ 163

ช่องทางไปรษณีย ์
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 1213/309-10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
10310
เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับเอกสารทีส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการทีเกียวข้อง และจะ
สรุ ปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทังหมด เพือจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็ นรายไตรมาส ยกเว้นเป็ นเอกสารทีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึงจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

•

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้ องผู้ให้ข้อมูล (WHISTLE BLOWING POLICY)
บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับเรืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทังจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนที
เหมาะสม อีกทังยังได้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน ดังนี
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1) การแจ้งเบาะแส
บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีทีสงสัยว่าจะมีการทําผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทีส่อถึงการทุจริต หรือทําการ
กระทําผิดด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี
จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย ์ ส่งถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2) ดําเนินการรับเรืองร้องเรียน
เมือบริษัทได้รบั เบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตังคณะทํางานให้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
ตรวจสอบ และกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผทู้ ีได้รบั ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทังหมด หลังจากนันผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบเรืองดังกล่าวจะมีหน้าทีติดตามผลการดําเนินการ และรายงานผลให้ผรู้ บั แจ้งเบาะแส/ข้อ
ร้องเรียนทราบ รวมทังรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับแล้วแต่กรณี
มาตรการคุ้มครอง
เพือเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิ ดเผยชือ สกุล ทีอยู่
ภาพหรือข้อมูลอืนใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกําหนดมาตรการคุม้ ครองใน
กรณีทีผูน้ นเห็
ั นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทังนีผูไ้ ด้รบั ความเดือนร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทา
ความเสียหายด้วยกระบวนการทีมีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)
บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับบริษัท ทังข้อมูลด้านการเงินและ
ข้อมูลทีไม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ทีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชือถือ เป็ นไปตามช่องทางทีกฎหมายกําหนด ซึงข้อมูลสําคัญทีบริษัทจะเปิ ดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ที
อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คณ
ุ ภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีทีเป็ นอิสระซึงได้รบั การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีเพือ
แสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครังของการ
ประชุมและจํานวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทีผ่านมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึง
รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ทังนี ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจาก
จะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะ
เปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย มีชอ่ งทางดังนี
1. เปิ ดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) เปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษัททีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลทีเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย เกียวกับการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา
2. เปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
(SET COMMUNITY PORTAL) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดให้มีชอ่ งทางการสือสารและเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ทีสามารถดาวโหลดจากหน้าเว็บไซด์ของบริษัท Website: www.tvthunder.co.th
3. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATION) เพือเป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสือสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ีสนใจทัวไป ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทอย่างทันเหตุการณ์ ทังนีนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง
Email : ir@tvthunder.co.th โทรศัพท์ 0-2559-0022 ต่อ 163
4. สํานักงานเลขานุการ
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คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีหน่วยงานสํานักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY)
เพือรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทีได้รบั มอบหมาย การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นต้น ทําหน้าทีเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายรายงาน
สารสนเทศ ทังนีผูล้ งทุนสามารถติดต่อสํานักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัทของบริษัทได้ทาง EMAIL: SECRETARY@TVTHUNDER.CO.TH
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (BOARD RESPONSIBILITIES)
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีหลากหลายซึงสามารถนําประสบการณ์ทีมีมา
พัฒนาและกําหนดแนวนโยบายทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
เพือประโยชน์สงู สุดของกิจการและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม และมีหน้าทีสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานทีวางไว้ ซึงบริษัทฯมีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการทีมาจากฝ่ ายบริหารจํานวน 4 ท่าน กรรมการบริษัททีไม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึงเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ จึงถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาํ หนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการ
ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนทีชัดเจนและโปร่งใส โดยนําเสนอเพือขอความเห็นชอบจากทีประชุม ผูถ้ ือหุน้ ซึงจะพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
เพือให้อยู่ในระดับทีสามารถจูงใจและ
รักษากรรมการทีมีความรู ค้ วามสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าทีกับบริษัทฯ ได้ รวมทังอัตราค่าตอบแทนทีกําหนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าทีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมทีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและ
ปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน นอกจากนี กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพือปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มทีและเพียงพอ รวมทังถือปฏิบตั ิ
ในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีทีมีเหตุผลจําเป็ น
นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย ข้อมูลที
เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึงรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารต่าง ๆ เพือให้ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี
เกียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ สือของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
เว็บไซด์ของบริษัท
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•

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ง

ช่วงระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

19/07/2557 - ปั จจุบนั

นางภัทรภร วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการ

30/11/2535 - ปั จจุบนั

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

กรรมการ / ประธานทีปรึกษา

30/11/2535 - ปั จจุบนั

นายภูษิต ไล้ทอง

กรรมการ

27/03/2538 - ปั จจุบนั

นายพิรฐั

กรรมการ

19/07/2557 - ปั จจุบนั

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

กรรมการ

19/07/2557 - ปั จจุบนั

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

19/07/2557 - ปั จจุบนั

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

กรรมการ / กรรมการอิสระ

19/07/2557 - ปั จจุบนั

เย็นสุดใจ

•

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมําเสมอและไม่นอ้ ยกว่า 4 ครังต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความเหมาะสม
โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง เพือให้คณะกรรมการและผูเ้ กียวข้องสามารถตรวจสอบได้
ทังนีคณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทังปี และแจ้งให้กรรมการทราบตังแต่ตน้ ปี เพือวางแผนเข้าร่วมประชุม
นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความ
จําเป็ น เพืออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการประชุม
ร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ่วมด้วยจํานวน 1 ครัง

51

ทังนี มีสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี
ชือ

ตําแหน่ง

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

6/6

4/4

กรรมการความ
เสียง

รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการ

นายสมพงษ์

วรรณภิญโญ

กรรมการ / ประธานที
ปรึกษา

นายภูษิต

ไล้ทอง

กรรมการ

12/12

6/6

1/1

นายพิรฐั

เย็นสุดใจ

กรรมการ

12/12

6/6

1/1

นายณฐกฤต

วรรณภิญโญ

กรรมการ

11/12

6/6

นายสุทธิธรรม

จิราธิวฒ
ั น์

รศ.ดร.กัลยานี

ภาคอัต

12/12

กรรมการสรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

2/2

6/6

2/2

6//6

กรรมการ / กรรมการ
อิสระ
กรรมการ / กรรมการ
อิสระ

6/6

4/4

1/1

6/6

4/4

1/1

2/2

หมายเหตุ : ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมือวันที 30 มิถนุ ายน 2563 มีมติแต่งตัง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต และ นายสุทธิ ธรรม จิราธิ วฒ
ั น์ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานตนเอง (BOARD SELF-ASSESSMENT) แบบทังคณะและรายบุคคล เป็ นประจําทุกปี เพือให้เป็ น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท รวมทังพิจารณาทบทวนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
ของบริษัท และการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ทีผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และนําเสนอผลการประเมินต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพือสามารถนํามาเพิมประสิทธิภาพการทํางาน
โดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเอง (BOARD SELF-ASSESSMENT) มีดงั นี
ระดับผลงาน

คะแนนประเมิน (%)

ระดับ A - ดีเยียม

85 – 100 %

ระดับ B - ดี

70 – 84 %

ระดับ C - ปานกลาง

55 – 69 %

ระดับ D - ปรับปรุ ง

0 – 54 %
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ทังนีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานตนเองโดยกรรมการประจําปี 2563 มีดงั นี

หัวข้อการประเมิน

การประเมินกรรมการทังคณะ

การประเมินกรรมการรายบุคคล

1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1.จรรยาบรรณและการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการ

2.บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.การกําหนดกลยุทธ์
ดําเนินงาน

3.การประชุมและการทําหน้าทีของกรรมการ

3.ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

การกํากับดูแล

และติดตามการ

4.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
5.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
คะแนนเฉลีย

94.72 %

95.67 %

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทีไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร เป็ นผูป้ ระเมินการปฏิบตั ิงานของผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ประจําปี 2563 เพือให้ใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็ นผูแ้ จ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารรับทราบเพือการปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม ในแต่ละข้อทังหมด ดังนี
ระดับผลงาน

คะแนนประเมิน (%)

ระดับ A - ดีเยียม

85 – 100 %

ระดับ B - ดี

70 – 84 %

ระดับ C - ปานกลาง

55 – 69 %

ระดับ D - ปรับปรุ ง

0 – 54 %

สําหรับปี 2563 สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารว่ามีผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยียม” หรือคิด
เป็ นคะแนนเฉลีย 95.34%
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) การอบรมสําหรับกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
เพือให้มีการปรับปรุ งและการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา ทังหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอก
บริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รบั การฝึ กอบรม เพือให้เข้าใจการปฎิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทให้ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง หรือพัฒนาความรูค้ วามสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หลักสูตร DIRECTOR
ACCREDITATION PROGRAM (DAP) (ตามเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกียวกับผูบ้ ริหาร)
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และในปี 2563 มีกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี
ชือกรรมการ / ผูบ้ ริหาร

ตําแหน่ง

ชือหลักสูตร

นางภัทรภร วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

Strategic Board Master Class จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวนารี วิชชุนากร

กรรมการบริหารความเสียง
ผูบ้ ริหารการเงิน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

เทคนิคการเขียนจุดเด่นผลประกอบการรายเดือน
และรายไตรมาส

2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการกําหนดแนวปฏิบตั ิให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการทีได้รบั การแต่งตังใหม่ โดยบริษัทจัดเอกสารข้อมูลสรุ ป เช่น ข้อมูล
เกียวกับบริษัท คู่มือกรรมการบริษทั จดทะเบียน หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี จรรยาบรรณของบริษัท อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการทังปี เป็ นต้น หรือจัดบรรยายสรุ ป (BRIEFING) เพือให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการและ
คณะกรรมการ ซึงคณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เลขานุการบริษัท และสํานักเลขานุการบริษัทมีหน้าทีในการปฐมนิเทศ
กรรมการทีได้รบั การแต่งตังใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเพือชีแจงและตอบข้อซักถาม
โดยในปี 2562 ไม่มีการแต่งตังกรรมการใหม่แต่อย่างใด
แผนสืบทอดตําแหน่ง
คณะกรรมการได้กาํ หนดให้มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน (SUCCESSION PLAN) สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและตําแหน่ง
ในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก ทังนีบริษัทได้จดั ให้มีการเตรียมความพร้อม
สําหรับบุคคลทีเป็ น SUCCESSOR ในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะทีจําเป็ นตามตําแหน่งงาน เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบตั ิ
หน้าทีในตําแหน่งทีสูงขึนไปในอนาคต เพือสืบทอดงานในกรณีทีผูบ้ ริหารระดังสูงหรือผูบ้ ริหารในตําแหน่งสายงานหลักทีอาจจะมีการเปลียนแปลง หรือ
หมดวาระการดํารงตําแหน่ง หรือเกษี ยณอายุ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพือช่วยพิจารณากลันกรองการดําเนินงานทีสําคัญอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ชุดย่อยทังหมด 3 คณะ ดังนี
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)

1. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4/4

2. นายสุทธิธรรม

จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4/4

3. รศ.ดร.กัลยานี

ภาคอัต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4/4
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คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุมตามทีเห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง ปี ละ 4 ครัง โดยกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
อย่างชัดเจน
ในการปฏิบตั ิหน้าที คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทัง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระทีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี กรรมการตรวจสอบทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ และ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
ทังนีในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวมทังสิน 4 ครัง

•

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที และความรับผิดชอบตามข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือให้มนใจว่
ั า มีความถูกต้องและเชือถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจ
เสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิงสําคัญ พร้อมทังนําข้อเสนอแนะเกียวกับการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการควบคุมภายในทีสําคัญและจําเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุคคลและเลิกจ้างบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป
6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในเรืองดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทังนีเพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที
เกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตร (CHARTER)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัททีเกียวข้องมา
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้องหรือจําเป็ น
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12. ให้มีอาํ นาจว่าจ้างทีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาํ ปรึกษาในกรณีจาํ เป็ น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทังปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานทีอาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอืนตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหารความเสียง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีจาํ นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง

1/1

1.

นายสุทธิธรรม

จิราธิวฒ
ั น์

2.

รศ.ดร.กัลยานี

ภาคอัต

กรรมการบริหารความเสียง

1/1

3.

นายภูษิต

ไล้ทอง

กรรมการบริหารความเสียง

1/1

4.

นางปิ ยพร

ไล้ทอง

กรรมการบริหารความเสียง

1/1

5.

นางสาวนารี

วิชชุนากร

กรรมการบริหารความเสียง

1/1

6.

นายพิรฐั

เย็นสุดใจ

กรรมการบริหารความเสียง

1/1

ทังนีในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียงจัดให้มีการประชุมรวมทังสิน 1 ครัง
• ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสียงเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริหาร
ความเสียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียง เพือให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสียงแต่ละประเภทให้อยู่ใน
ระดับทียอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสียง
3. ประเมินความเสียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสียงนันให้อยู่ในระดับทียอมรับได้ รวมทังควบคุมดูแลให้มีการบริหาร
ความเสียงตามวิธีการทีกําหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสียงและปรับปรุ งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ทีจะควบคุมความเสียง
5. มีอาํ นาจในการเรียกบุคคลทีเกียวข้องมาชีแจงหรือแต่งตังและกําหนดบทบาททีให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้าทีบริหารความเสียงตามความ
เหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงเพือให้การบริหารความเสียงบรรลุวตั ถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ประจําทุกไตรมาส
7. จัดทําคู่มือการบริหารความเสียง
8. ระบุความเสียงด้านต่างๆ พร้อมทัง วิเคราะห์ และประเมินความเสียงทีอาจเกิดขึน รวมทังแนวโน้มซึงมีผลกระทบบริษัท
9. จัดทําแผนงานเพือป้องกัน หรือลดความเสียง
10. ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสียง
11. จัดวางระบบบริหารความเสียงแบบบูรณาการโดยเชือมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

1. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

2. นายสุทธิธรรม

จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

3. นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

ทังนีในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมรวมทังสิน 2 ครัง

•

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• การสรรหา
1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกําหนด
คุณสมบัติ และความรู ค้ วามชํานาญแต่ละด้านทีต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมือถึงวาระทีจะต้องเสนอชือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิม
ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ หรือเปิ ดรับการเสนอชือจากผูถ้ ือหุน้ หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบ
กรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชือบุคคลทีเหมาะสม เป็ นต้น
3. พิจารณารายชือบุคคลทีได้รบั การเสนอชือมาและคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติทีกําหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลทีจะถูกเสนอชือนันมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง
5. ดําเนินการทาบทามบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติทีกําหนดไว้ เพือให้มนใจว่
ั าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีทีจะมารับ
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รบั การแต่งตังจากผูถ้ ือหุน้
6. เสนอชือให้คณะกรรมการเพือพิจารณาและบรรจุชือในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง
7. พิจารณาสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• การพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของ
เกณฑ์ทีใช้อยู่ในปั จจุบนั
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพือให้เกิดผลงานตามทีคาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่วยให้งานของบริษัทประสบ
ผลสําเร็จ
2. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และค่าเบียประชุม โดย
คํานึงถึงแนวปฏิบตั ิทีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีบริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบ้ ริหารระดับสูงตามทีได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบ้ ริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายได้พิจารณาไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตั ิค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน
และผูบ้ ริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีทีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้าทีเพือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิมให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
และสามารถรักษาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพได้อย่างแท้จริง
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การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหาเพือคัดเลือกบุคคลทีจะแต่งตังเป็ นกรรมการโดยเฉพาะ ทังนีเกณฑ์ในการคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสยั ทัศน์ ทีสามารถเอืออํานวยต่อธุรกิจของบริษัท ซึงเป็ น
บุคคลตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง และเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังดังนี
• องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยู่ใน
ราชอาณาจักร และต้องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกําหนด
2. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
2.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
2.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตามจํ
ั
านวนทีถือครองทังหมด เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3. บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตังในครังนัน ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาดเพิมขึนอีกหนึงเสียง
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึงในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออก
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับหนึงในสาม (1/3) ซึงกรรมการทีออกไปนัน ชอบทีจะได้รบั การแต่งตัง
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากทีประชุมได้เลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อกี ครัง กรรมการทีจะออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนทีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตังแต่วนั ทีใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สองเดือน บุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน
มติของ
คณะกรรมการในการแต่งตังบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการที
ยังเหลืออยู่
6. ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4)
ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงหรือ
หลายคนเป็ นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบังคับในกิจการซึงประธาน
กรรมการมอบหมาย
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•

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็ นกรรมการบริษัทซึงได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
และมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีนีหมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ทีได้รบั การ
แต่งตัง และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถดั ไป และเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีหมดวาระลง และ/หรือเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ
ทีสรรหามาได้จะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการอิสระ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึงเท่ากับข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรืองการถือหุน้ ในบริษัท การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร
รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลของบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนีในกรณีทีผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
เป็ นนิติบคุ คลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้าง
หุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที
มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามทีกล่าวข้างต้น และมีคณ
ุ สมบัติเพิมเติม ดังนี
- ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

59

- ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
- มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

•

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริหารความเสียง จะต้องเป็ นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ซึงได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
มีจาํ นวนตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
และโดยทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตังกรรมการบริหารความเสียงคนหนึงเป็ นประธาน
กรรมการบริหารความเสียง

•

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารโดยส่วนใหญ่ ทังนีให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตังกรรมการอิสระทีเป็ นสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึนเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

•

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัท ซึงได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจาํ นวนตามที
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตังกรรมการบริหารคนหนึงเป็ นประธานกรรมการบริหาร ทังนี กรรมการบริหารมี
วาระการดํารงตําแหน่งตามวาระทีดํารงตําแหน่งในบริษัท
ยกเว้นบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทแต่งตังให้เป็ นกรรมการบริหารซึงไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งใน
บริษัท ให้มีวาระดํารงตําแหน่งตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

•

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารให้มาจากการเสนอชือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลทีมีชือเป็ นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที
ทําการคัดเลือกเพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตังบุคคลทีถูกเสนอชือเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อยเพือรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพือเป็ นตัวแทน
ของบริษัทเข้าเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบเพือใช้เป็ นแนวทางใน
การบริหารงานทีชัดเจน รวมถึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลผ่านการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
ดังกล่าว
โดยใช้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง
นอกจากนี ยังมีการติดตามเพือประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม เพือให้การประกอบธุรกิจของบริษัท
ย่อย เป็ นไปเพือก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัททียังไม่ได้เปิ ดเผยไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื ดังนี
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบตั ิดงั นี
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นาํ ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือประโยชน์แก่บคุ คลอืนใดไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค) ต้องไม่ทาํ การซือขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอืนใด
โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทังนี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึงอยู่ในหน่วยงานทีได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลียงหรืองดการซือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกําหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดร้ายแรง
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2. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง
ตลอดจนคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ภายใน 3
วันทําการนับจากวันทีมีการเปลียนแปลง
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทัวกัน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 บริษัทฯ แต่งตังบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจ่าย
ค่าตอบแทน ดังนี
รายการ

จํานวนเงิน

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

1,450,000

บริษัทย่อย

700,000

รวมทังสิน

2,150,000

2) ค่าบริการอืน (NON-AUDIT FEE)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนเกียวกับงานบริการซึงได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ และค่าถ่ายเอกสาร ในรอบปี บญ
ั ชี 2563
เป็ นจํานวนเงิน 96,800 บาท ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและภาพรวม
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญกับต่อการมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงกําหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การ
ดูแลรักษาสิงแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิงแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนทีจะสร้างสรรค์สือบันเทิงอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม โดยแนวทางดังกล่าวได้ถกู
กําหนดไว้เป็ นหนึงในเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึงมุ่งหวังทีจะทําประโยชน์และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านรายการต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนืองเป็ นเวลานาน โดยกําหนดนโยบายหลักของบริษัทว่าเป็ นบริษัททีสร้างสือบันเทิงทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึงสอดคล้องกับการปรับเปลียนสโลแกน
ของบริษัทเพือส่งเสริมภาพลักษณ์ทีชัดเจนในเรืองดังกล่าวจาก “TV THUNDER” เป็ น “TV THUNDER GREEN ENTERTAINMENT”
นอกจากนี เพือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิค่มู ือการกํากับดูแลกิจการทีดี
และจริยธรรมทางธุรกิจเพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้กบั ทุกส่วนงานเพือให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างความโปร่งใส
รวมถึงมีการกําหนดระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานในส่วนงานต่างๆ ทีชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพือสร้างความเท่าเทียมในการทํางาน นอกจากนี ยังมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลระบบการบริหารจัดการ เพือป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยผูส้ อบบัญชีทีได้รบั อนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน เพือให้มนใจได้
ั
ว่า บริษัทรับรู ส้ ิทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆทังทีได้กาํ หนดไว้ในกฎหมาย และทีบริษัทกําหนดนโยบายขึน ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เป็ นต้น

•

กลยุทธ์การดําเนินงานเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
บริษัทฯในฐานะ “คอนเทนต์ โพรไวเดอร์” ทีมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมสังคมส่วนรวมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีเกิดใน
กระบวนการดําเนินงาน หรือ CSR – IN – PROCESS และการให้การสนับสนุนเพือสาธารณประโยชน์ของสังคมโดยรวม หรือ CSR – AFTER –
PROCESS บริษัทฯกําหนดกลยุทธ์เพือการพัฒนาอย่างยังยืนไว้ดงั นี
1. สร้างสรรค์รายการดี มีคณ
ุ ค่าและสาระประโยชน์ต่อสังคม
2. รักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานทีมีคณ
ุ ภาพ ก่อประโยชน์ต่อสังคมไทย
3. ผลิตคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกสือ พร้อมนําคอนเทนต์โทรทัศน์ต่อยอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ทีหลากหลาย
4. ขยายกลุ่มผูช้ มให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม
5. ปลูกจิตสํานึก สร้างแรงบันดาลใจทีดีให้กบั ผูช้ ม เพือครองใจผูช้ มทังในประเทศและต่างประเทศ
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•

การสร้างสรรค์รายการทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม CSR – IN – PROCESS ผ่านรายการของบริษัท

ละครหลวงตามหาชน

ละครซีรียส์ นุกสนาน สอดแทรกสาระ และปลูกฝั งแนวคิดการใช้ชีวิต
คุณธรรม ข้อคิดในการดํารงชีวิต ผ่านหลักธรรมคําสอนของทางพระพุทธศาสนา
ทีเกิดและใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของคนทุกเพศทุกวัยซึงเป็ นหนึงละครซีรีย ์
สร้างสรรค์สงั คมของบริษัททีอยู่มายาวนานกว่า 9 ปี

รายการมาสเตอร์คีย ์

รายการเกมโชว์รายการแรกของบริษัทฯทีสร้างสรรค์มาเพือเปิ ดโอกาสให้กบั
คนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาร่วมแข่งขันเพือชิงรางวัล ซึงอยู่ค่กู บั บริษัทมากว่า 18
ปี และได้ปรับเปลียนรูปแบบรายการเพือให้เข้ากับยุคสมัย ปั จจุบนั นําเสนอใน
รูปแบบ “มาสเตอร์คีย ์ เวทีแจ้งเกิด” ทีเปิ ดโอกาสให้ผชู้ ืนชอบและมี
ความสามารถด้านการร้องเพลง ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาแข่งขัน พร้อมโอกาสการ
เรียนรู แ้ ละฝึ กในเทคนิคการร้องจากนักร้องมืออาชีพตัวจริงจากรายการ

รายการ THE PRICE IS RIGHT THAILAND “ราคาพารวย”

รายการเกมโชว์ลิขสิทธิจากต่างประเทศ ซึงได้รบั ความนิยมจากผูช้ มคนไทย
อย่างมาก เพราะรายการเปิ ดโอกาสให้กบั ผูร้ ว่ มรายการทุกคนมีสิทธิลุน้ รับ
รางวัลได้ดว้ ยการทายราคาสินค้าให้ถกู ต้อง ไม่ว่าจะมาร่วมในรายการหรือนังดู
ทีวีอยู่ทีบ้านก็มีสิทธิรับรางวัลง่าย ๆ ได้เลยทันที
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รายการ TAKE ME OUT THAILAND

รายการลิขสิทธ์จากต่างประเทศยอดนิยม ภายใต้แนวคิดการเปิ ดโอกาสและ
มุมมองการเรียนรูท้ ศั นคติและการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวรุน่ ใหม่ เป็ นอีกหนึงสุด
ยอดรายการเพือคนโสด ทีได้รบั ความนิยมจากคนไทย ซึงนอกจากจะสร้าง
ความสนุกสนานให้กบั ผูช้ มแล้ว
ยังสร้างความประทับใจแก่ผทู้ ีได้มีโอกาส
มาร่วมรายการอีกด้วย

รายการอาทิตย์อทุ ยั เดอะเจอร์นีย ์

รายการสารคดีท่องเทียวตามรอยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
ญีปุ่ น โดยความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศญีปุ่ น รายการนีได้รบั แรงบันดาลใจ
จากพระราชกรณียกิจเมือครังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที 9 เสด็จเยือนประเทศญีปุ่ น เพือทอดพระเนตร
การดําเนินการทางเกษตรกรมและอุตสาหกรรม
และนํากลับมาพัฒนา
ประเทศไทย เป็ นหนึงรายการท่องเทียวทีสอดแทรกเกร็ดความรู ้ สาระบันเทิง
เกียวกับสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ เพือร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญีปุ่ น

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียหลัก ได้ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และผู้
มีส่วนได้เสียรอง ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า ผูบ้ ริโภค ชุมชน สิงแวดล้อม และหน่วยงานกํากับดูแล โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการตอบสนองต่อความต้องการ
หรือความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ
พร้อมทังคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายตาม
กฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องอีกด้วย
• ผู้มีส่วนได้เสียทีสําคัญของบริษัทฯ
• ผูม้ ีส่วนได้เสียทีสําคัญของบริษัท ได้แก่ ผูท้ ีเกียวข้องกับกิจการในห่วงโซ่คณุ ค่า แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. ผูม้ ีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เป็ นต้น
2. ผูม้ ีส่วนได้เสียรอง ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า ผูบ้ ริโภค ชุมชน สิงแวดล้อม หน่วยงานกํากับดูแล เป็ นต้น
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•

ประเด็นทีสําคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
• ด้านเศรษฐกิจ
1. การกํากับดูแลกิจการ
2. การบริหารจัดการความเสียง
3. การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
• ด้านสังคม
1. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคและสังคม
2. การพัฒนาและดูแลบุคลากร
3. ความปลอดภัยในการทํางาน
4. การพัฒนานวัตกรรม
• ด้านสิงแวดล้อม
1. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
2. การกําจัดของเสียและสิงปฏิกลู
3. การจัดการมลพิษด้านเสียง

•

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

กิจกรรม / การดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2563

ความคาดหวัง

ผูถ้ ือหุน้

● จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 1 ครัง
● ผลตอบแทน / ผลประกอบการทีดี
● จัดทํารายงานประจําปี
● การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
● ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํานวน 1 ครัง
● เผยแพร่ขา่ วสารกิจกรรมทางธุรกิจทีสําคัญ
● เปิ ดช่องทางการรับเรืองร้องเรียน

พนักงาน

ส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาทังภายในและภายนอก ● ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
●
บริษัท
● ความมันคงและก้าวหน้า
● ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบืองต้น
● การพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
● จัดให้มีการสือสารภายในองค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที ● ความปลอดภัยในการทํางาน
หลากหลาย เช่น email , Line เป็ นต้น
● จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น รดนําดําหัว ทําบุญเลียงพระ
เลียงสังสรรค์วนั ขึนปี ใหม่
● จัดทําประกันภัยกลุ่ม COVID ให้กบั พนักงาน
ุ ภาพ
● การประชุมกับลูกค้า / คู่คา้
● ผลิตภัณฑ์และบริการทีดีมีคณ
● การสํารวจความพึงพอใจ
● การส่งมอบสินค้าและบริการภายในกําหนดเวลา
● การรับเรืองร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรืองร้องเรียน
● ปฏิบตั ิตามกรอบการค้าทีสุจริต โปร่งใส ตามเงือนไขและ
สั
ญญาทีกําหนด
● การจัดซือ จัดจ้างทีเป็ นธรรม
● การปฏิบตั ิตามข้อตกลง สัญญา เงือนไขทางการค้า
● การรับชมรายการทางโทรทัศน์ และสือบันเทิงทีให้ทงั
สาระ ประโยชน์ และความบันเทิง
● ร่วมกิจกรรมเพือสังคมทีลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ขึน

ลูกค้า / คู่คา้ / ผูบ้ ริโภค
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ผูม้ ีส่วนได้เสีย

กิจกรรม / การดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2563

ความคาดหวัง

คู่แข่งทางการค้า

● การเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซด์ของบริษัท
● พบปะสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ

● การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
● แข่งขันภายใต้กรอบ กติกาของการแข่งขันเสรี และเป็ น
ธรรม

ชุมชนสิงแวดล้อม

● การรับเรืองร้องเรียน
● จัดกิจกรรมโดยให้ชมุ ชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วม
● การดูแลสิงแวดล้อมโดยรอบพืนที

● การไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน สิงแวดล้อมจากการ
ดําเนินงาน
● มีความรับผิดชอบต่อและสังคมส่วนรวม
● การอนุรกั ษสิงแวดล้อม และพลังงาน

หน่วยงานกํากับดูแล

● ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้อง
● การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้อง
● ให้ความอนุเคราะห์จดั ส่งศิลปิ นในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ● การสนับสนุนการดําเนินการของหน่วยงานในภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของภาครัฐ
● ข้อมูลทีเผยแพร่ มีความถูกต้อง เพียงพอ
● การเปิ ดเผยข้อมูลตามทีกฎหมายกําหนด อย่างถูกต้อง
เพียงพอ
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•

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯทีจัดทําตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หลักการ 8 ข้อ”) มี
รายละเอียด ดังนี

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทประกอบกิจการสร้างสรรค์สือบันเทิงอันได้แก่ รายการโทรทัศน์ ละคร และโฆษณา ซึงในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดเตรียมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษัทเพือให้ผมู้ ีส่วนได้เสียและผูม้ ีส่วนเกียวข้องอืนๆ
ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัวถึง รวมถึงไม่มีนโยบายทีกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นพนักงานของบริษัทแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้หา้ มไม่กรรมการประกอบธุรกิจทีแข่งขันกับบริษัท ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ประกอบธุรกิจทีแข่งขันกับบริษัท
3. หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเองทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีมีส่วนได้เสียในรายการนันจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
5. กรณีทีเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้มนใจว่
ั าบริษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และ
ข้อกําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม บริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมันในการต่อต้านการทุจริต เพือป้องกันการคอร์รปั ชันในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ถึงแม้วา่ จะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” บริษัทก็มีแนวทางการปฏิบตั ิเกียวกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันเพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิทีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยังยืน
บริษัทฯมีความตระหนักและให้ความสําคัญเรืองการทุจริตคอร์รปั ชัน จึงได้ดาํ เนินการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สนับสนุนและส่งเสริมส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านละครทีมีเนือหาในการปลูกฝั งและส่งเสริม
คุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนืองเสมอมา ทําให้บริษัทฯได้รบั รางวัลโล่หเ์ กียรติยศ “ช่อสะอาด” ประเภทผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์ จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนืองทุกปี

•

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชัน
บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเป็ นทางการ ซึงได้ผ่านการทบทวนและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
ดังนี
บริษัทห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ เข้าไปเกียวข้องกับการทุจริตคอร์ปรัปชันในทุกรูปแบบ และไม่กระทําการ ใด
ๆ ทีแสดงให้เห็นว่าเป็ นการติดสินบนและรับสินบนแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียในเรืองทีตนทําหน้าทีรับผิดชอบ ทังโดยทางตรงและทางอ้อม เพือให้ได้มาซึง
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ และจะต้องปฏิบตั ินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชันอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบและกฎหมายทีบริษัทดําเนินธุรกิจ
ด้วย
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•

แนวปฏิบัตเิ กียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพือป้ องกันและติดตามความเสียงจากการทุจริตคอร์ปรัปชัน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียงได้ประเมินความเสียงการทุจริตทีอาจเกิดขึน โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิเกียวกับการกํากับดูแลและ
ควบคุมดูแลเพือป้องกันและติดตามความเสียงจากการทุจริตและคอร์ปรัปชัน ดังนี
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงทีครอบคลุมระบบงานสําคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการ
ขายและการตลาด การจัดซือจัดจ้าง การจัดทําสัญญา ระบบการจัดทําและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชําระเงิน เป็ น
ต้น ทังนีเพือป้องกันและติดตามความเสียงจากการทุจริตและคอร์ปรัปชัน รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับแนวทางในการแก้ไขทีเหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฏหมายหรือจิรยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หรือ
แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์ปรัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดย
มีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทังมีมาตรการในการตรวจสอบ
และกําหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริษัท และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้อง กรณีทีสามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษัทจะแจ้ง
ผลการดําเนินการให้รบั ทราบ
3. หัวหน้าสายงานทีเกียวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผมู้ ีอาํ นาจทราบ
ตามลําดับ
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชัน
บริษัทกําหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์ปรัปชัน
ดังนี
1. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีให้คาํ ปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสียง
การกํากับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงพอ
2. กําหนดให้ฝ่ายบริหารความเสียงทบทวนแผนบริหารความเสียง ติดตามและประเมินความเสียงจากการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
เพือให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชันไปปฏิบตั ิ อย่างมีประสิทธิ ผล โดยนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานทีมีเหตุอนั ควรให้เชือว่ามีรายการ หรือการกระทําซึงอาจจะ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่ าฝื นการกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
หรื อ แนวทางปฏิ บ ัติใ นการป้ องกัน การมี ส่ วนเกี ยวข้องกับ การคอร์ป รัป ชัน หรือข้อสงสัย ในรายงานทางการเงิ น หรื อระบบการควบคุม ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

•

การอบรมและการสือสาร
บริษัทได้สือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชัน รวมถึงนโยบายทีเกียวข้อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการรับและให้ของขวัญ
โดยจัดให้มีการสือสารนโยบาย แนวปฏิบตั ิ มาตรการ และบทลงโทษให้แก่ผบู้ ริหาร พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศ การอบรม บอร์ดข่าวสารและเว็บไซด์ของ
บริษัท
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนซึงเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานของมนุษย์และเป็ นศีลธรรมสากล
สําหรับโลก ซึงคนทุกคนย่อมมีสิทธิทีเท่าเทียมกัน และเป็ นสิทธิทีมิอาจล่วงละเมิดได้ ถึงแม้จะต่างด้วย เชือชาติ ศาสนา สีผิว ฐานะ หรือเพศ เป็ นต้น ซึง
บริษัทให้ความสําคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและพนักงานทุกคนในองค์กร ดังกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิไว้ในจริยธรรมว่า
ด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ
บริษัทไม่ขดั ขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคนทุกระดับ
ในคณะผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทมีทงเพศหญิ
ั
งและชาย ทังศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ซึงสามารถทํางานร่วมกันโดยสมานฉันท์ ไม่มีการ
แบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสทีจะได้เลือนตําแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็ นสําคัญ
เมือมีการเลียงรับรองพนักงานและผูถ้ ือหุน้ ในโอกาสต่าง ๆ บริษัทจะให้ความสําคัญในการเลือกอาหารสําหรับทุกศาสนา หรือผูท้ ีรับประทานมังสวิรตั ิทกุ
ครัง
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4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน ได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน โดยพนักงานในบริษัททุกคน
และทุกตําแหน่งต้องได้รบั การปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียม ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะเป็ นธรรม ดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี
โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ได้แก่
1) การตรวจสุขภาพประจําปี โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับ
โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิมรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทังอํานวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจ
สุขภาพ ทีสํานักงานของบริษัท
2) จัดให้มีสวัสดิการ การประกัน ชีวิต สุขภาพ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม ให้กบั พนักงานประจํา
3) การจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือและอืน ๆ ให้กบั พนักงานประจํา อาทิ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ เป็ นต้น
4) การส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทังในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้าน
วิชาชีพ และการทํางานเป็ นทีม
5) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้อม ภายใต้โครงการ ”ทีวีธนั เดอร์ องค์กรสีเขียว” กิจกรรมวันแม่ “กราบทีตักด้วยรักของแม่” กิจกรรมร่วมทําบุญกับวัดพระบาท
นําพุ กิจกรรมรดนําอวยพรวันสงกรานต์ กิจกรรมทําบุญบริษัท เป็ นต้น
บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยในการทํางานของพนักงานตลอดจนบุคคลทีเกียวข้อง บริษัทจัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน(คปอ) เป็ นผูด้ าํ เนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัท ดําเนินการจัดฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กบั
พนักงาน เพือให้ทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ในปี 2563 บริษัทมีการดําเนินการเกียวกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยดังนี
1) กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ โดยให้พนักงานใช้สิทธิออกกําลังกายที The Fitness โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2) สนับสนุนให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
3) จัดส่งพนักงานเข้าอบรมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน โดยในปี 2563 ไม่พบการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วยใด ๆ จากการทํางาน
4) จัดอบรมเรืองการดับเพลิงขันต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลื อผูต้ ิ ดอยู่ในอาคารเบืองต้น ให้แก่พนักงานเป็ นประจําทุกปี ที อาคาร
สํานักงานใหญ่ และที ทีวีที กรีนปาร์คสตูดิโอ
5) จัดทําประกันภัยกลุ่ม COVID ให้กบั พนักงาน
นอกจากนีบริษัทได้จดั ให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรืองทีพนักงานร้องเรียน โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการรับเรืองร้องทุกข์จากพนักงาน
ซึงได้มีการกําหนดขันตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรืองร้องทุกข์ดงั กล่าวอย่างเป็ นธรรม เพือให้พนักงานทุกคนสามารถหารือ ให้คาํ แนะนํา
หรือขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการผูเ้ ป็ นธรรม
• การดําเนินการเมือได้รับข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง คณะกรรมการรับเรืองร้องทุกข์จากพนักงานจะดําเนินการรวบรวมเรืองร้องเรียน
2. การประมวลผล และกลันกรองข้อมูล คณะกรรมการร้บเรืองร้องทุกข์จะดําเนินการประมวลผล และกลันกรองข้อมูล เพือพิจารณาขันตอน
และเสนอวิธีการจัดการทีเหมาะสมในแต่ละเรือง
3. มาตรการดําเนินการ คณะกรรมการร้บเรืองร้องทุกข์นาํ เสนอมาตรการดําเนินการระงับการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบาย
ต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตามลําดับแล้วแต่กรณี เพือบรรเทาความเสียหายให้กบั ผูท้ ีได้รบั
ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทังหมด
4. การรายงานผล คณะกรรมการร้บเรืองร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือทราบและรายงานผลให้พนักงาน หรือผูม้ ีส่วนได้เสียซึงเป็ นผูร้ อ้ งเรียนทราบ หากผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผย
ตนเอง
ี ความร่วมมือในการตรวจสอบ
• มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทให้
1. ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผบตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน จะทําให้
เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
2. กรณีเปิ ดเผยตนเอง บริษัทจะรายงานความคืบหน้าชีแจงข้อเท็จจริง
3. ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิ ดเผยชือ สกุล ทีอยู่ ภาพ หรือข้อมูลอืนใดทีสามารถระบุตวั ผู้
แจ้งได้
4. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลทีเกียวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้
ร้องเรียนหรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งทีมาของข้อมูล หรือบุคคลทีเกียวข้อง ทังนีหากเห็นว่าเป็ นสิงทีมีแนวโน้ม
ทีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ให้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองทีเหมาะสม
5. ผูท้ ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีมีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีการสร้างสรรค์ผลงานละครเพือส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์แก่สงั คม อย่างเช่นละครเรือง “หลวงตามหาชน” ทีได้มีการสอดแทรก
ข้อคิด และคติสอนใจในทุกๆตอนทีออกอากาศ เพือให้สงั คมได้รบั คุณประโยชน์สงู สุดจากการรับชมรายการ นอกจากนัน โดยพืนฐานของธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์นนั
ในแต่ละตอนทีจะมีการถ่ายทอดออกอากาศนัน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเนือหาทีไม่เหมาะสมออกก่อนทีจะถูกเผยแพร่
ออกอากาศสู่สาธารณชนโดยทีมงานฝายผลิตจะเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงก่อนส่งเทปรายการไปยังหน่วยงานทีกํากับและดูแลเนือหาของ
สถานีโทรทัศน์ โดยหลังจากเนือหารายการได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ ายกํากับและดูแลเนือหารายการจึงจะสามารถออกอากาศได้
6. การดูแลและรักษาสิงแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านสิงแวดล้อม ซึงส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจทีแท้จริง จึงส่งเสริมให้มีการให้
ความรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงาน ปลูกฝั งจิตสํานึกด้านสิงแวดล้อม ให้กบั พนักงานทุกคนทีเกียวข้องทังทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี

•

นโยบายด้านสิงแวดล้อม
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม มีจิตอาสาโดยไม่
หวังสิงตอบแทน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทีสร้างประโยชน์ทียังยืนแก่สงั คม ชุมชน และสิงแวดล้อม เพือเป็ นการคืนกําไรแก่สงั คมอย่าง
สมําเสมอ โดยกิจกรรมทีจัดมีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้สงั คม ชุมชน และสิงแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทีประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม
5. ส่งเสริมและให้ความรู ด้ า้ นสังคมและสิงแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพือร่วมกันพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
สิงแวดล้อม
6. การเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าผูท้ ีเกียวข้องส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯจะมีเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที
แตกต่างกัน บริษัทฯจะบริหารจัดการด้วยความเป็ นธรรมและสิงเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยังยืน

•

การฝึ กอบรมด้านสิงแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการสิงแวดล้อม ดังนันเพือให้พนักงานมีความรู ้ และทักษะในการจัดการด้านสิงแวดล้อม ในปี 2563 จึงได้
ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึ กอบรม WORKSHOP เรือง การลดปริมาณและการจัดการขยะในกองถ่ายทํา
• กิจกรรมด้านสิงแวดล้อม
ปี 2563 บริษัทมีนโยบายเรืองการจัดการทร้พยากรและการจัดการของเสีย จึงได้จดั ทํา
โครงการ “ทีวีธนั เดอร์ องค์กรสีเขียว” เพือลดการใช้ทรัพยากร และรักษาสิงแวดล้อม โดยมีกิจกรรมให้พนักงานได้รว่ มในโครงการ อาทิ ลดการ
ใช้พลาสติก รณรงค์ให้พนักงานและผูเ้ กียวข้องใช้ถงุ ผ้า การใช้แก้วนําส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟม,แก้วพลาสติกและหลอดดูดนําในการ
ถ่ายทํารายการทังภายในและภายนอกสตูดิโอ เป็ นต้น
โครงการด้านสิงแวดล้อม ทีดําเนินการมาอย่างต่อเนือง ได้แก่
โครงการ 4 S คือ 1.Save Energy 2.Save Money 3.Save World 4.Save For TV Thunder โดยกิจกรรมทีดําเนินการคือการเปลียนหลอดไฟ
เป็ นหลอด LED ซึงประโยชน์ของการเปลียนหลอดไฟคือช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงได้ พืนทีมีความสว่างมากขึน พลังงานทีใช้นอ้ ยลง ความร้อนลดลง
การใช้เครืองทําความเย็นและอุณหภูมิลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งลงเนืองจากหลอดมีอายุการใช้งานมากขึน และทําให้สภาวะแวดล้อมดีขึน
ปั จจุบนั บริษัทได้เปลียนหลอดไฟเป็ นหลอด LED ครบทัวทังอาคารแล้ว
โครงการอนุรกั ษ์พลังงาน รณรงค์ให้มีการใช้นาอย่
ํ างประหยัด ปิ ดไฟปิ ดแอร์เวลาพักเทียง ใช้กระดาษ 2 หน้า การซือสินค้าเป็ นทีเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อม และให้ความรู ก้ บั พนักงานเกียวกับการ วิธีประหยัดพลังงาน และการจัดการด้านสิงแวดล้อม
7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมเพือสังคม ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่าง
ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคมและชุมชน
ในปี 2563 บริษัทได้ นํานักแสดงในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการระดมทุนสําหรับแผนฟื นฟูผลกระทบ COVID-19 ในประเทศไทยกับ
โครงการ Kho Tao, Better Together ทาง Facebook Fanpage : Biofin Thainland เพือร่วมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและได้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มคนพิการ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างอาชีพให้กบั คนพิการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดั ทําโครงการ “ปั นดินญีปุ่ นเป็ นของทีระลึก” เพือให้ผพู้ ิการมีรายได้ มีอาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี
ขึน
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างอาชีพให้กบั คนพิการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดั ทําโครงการ “ปั นดินญีปุ่ นเป็ นของทีระลึก” เพือให้ผพู้ ิการมีรายได้ มีอาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี
ขึน
ในปี 2563 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ยังคงให้ความสําคัญในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผพู้ ิการ โดยการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตาม
มาตรา 35 ให้คนพิการได้มีอาชีพมีงานทํา
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
1. บริษัทได้กาํ หนดนโยบายการรับนักศึกษาเข้ามาฝึ กงาน ในระหว่างภาคเรียนหรือในช่วงปิ ดภาคเรียน เพือเป็ นการเผยแพร่ความรู ใ้ นการ
ดําเนินงานให้กบั กลุ่มนักศึกษาทีต้องการนําความรูท้ ีได้ศึกษามาใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู ข้ นตอนการผลิ
ั
ตรายการ
โทรทัศน์จากทีมงานทีมีประสบการณ์ เพือนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเยียมชมการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท เพือเผยแพร่นวัตกรรม โดยนักเรียน
นักศึกษา จะได้เห็นขันตอนการผลิตรายการ ได้รบั ความรู ้ และได้เห็นการปฏิบตั ิงานจริงของศิลปิ น นักแสดง และพิธีกร
3. เผยแพร่นวัตกรรมทีได้จากการดําเนินงาน แก่สถาบันการศึกษา โดยให้การสนับสนุนเป็ นวิทยากร ซึงมาจากผูบ้ ริหารของบริษัททีมี
ประสบการณ์ มีความเชียวชาญ และมีความเป็ นมืออาชีพ บรรยายให้ความรูแ้ ก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เกียวกับการผลิต
รายการโทรทัศน์
ในปี 2563 บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้นอ้ ง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาศิลปากร เข้าร่วมศึกษาดูงานการบันทึกเทป
รายการ TAKE GUY OUT THAINLAND SS.4 ณ TVT GREEN PARK STUDIO
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูค้ วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
บริษัทได้แต่งตังบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ซึงทําหน้าทีตรวจสอบและประเมินผล เพือให้มนใจว่
ั าการปฏิบตั ิงาน
หลักและกิจกรรมทางการเงินทีสําคัญของบริษัท การปฏิบตั ิการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับ
บริษัท การตรวจสอบพิเศษ ได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีกําหนดและมีประสิทธิภาพ ผูต้ รวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที โดยผูต้ รวจสอบภายในถูกกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเกียวกับการบริหารความเสียงเป็ นอย่างมาก บริษัทได้มีการกําหนดและประเมินความเสียงของกิจการ มีการ
กําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสียง ซึงรวมถึงความเสียงทีมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัท การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในทุกระบบงาน
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จากการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท และ บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับรองรับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท การป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอาํ นาจ มีระบบการตรวจสอบภายในทีมีอิสระในการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญทีทําให้กรรมการผูส้ อบบัญชี และผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีดีเพียงพอและ
ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังจัดทํางบการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ถูกต้องและครบถ้วนเป็ นทีน่าเชือถือได้ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) รับผิดชอบกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทังด้านการเงิน บัญชี การปฏิบตั ิงาน การ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเกียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง
รักษาและดูแลเงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ โดยมีสาํ นักตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบ สอบทานและติดตามผลระบบการ
ปฏิบตั ิงานของทุกระบบงานให้เป็ นไปตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ทีคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบทีได้สอบทานและรับทราบผลการปฏิบตั ิงานของสํานักตรวจสอบภายใน และการแก้ไขปรับปรุงการปฎิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่างๆ เพือให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิงขึน
สําหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้สรุ ปความเห็นเกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เห็นว่าโดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในทีมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับรองรับการดําเนินธุรกิจ การทีจะป้องกันทรัพย์สินอัน
เกิดจากผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอาํ นาจ มีระบบการตรวจสอบภายในทีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึง
มีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญทีทําให้กรรมการ ผูส้ อบบัญชี และผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในระหว่างปี 2561 – 2563 และไตรมาสล่าสุด มีดงั นี
ปี 2561
บุคคล/นิติบุคคล
ทีอาจมีความขัดแย้ง
นายภูษิต ไล้ทอง
นายเจษฎา โอสถาเลิศ
น.ส.ศิรินาฎ กุนธร

ความสัมพันธ์
ผูบ้ ริหารบริษัท โดยปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหารและ รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร
ผูบ้ ริหารบริษัท บิกเบรน จํากัด (บริษัทย่อย) โดย
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารบริษัท บิกเบรน จํากัด (บริษัทย่อย) โดย
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ
รวมทังสิน

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ

รับจ้างเป็ น : ค่านักแสดง/ผูค้ วบคุมการดนตรี
และการแสดงบนเวที

160,000

รับจ้างเป็ น : โปรดิวเซอร์/ผูก้ าํ กับ ในรายการที
บริษัทรับจ้างผลิต

156,000

รับจ้างเป็ น : ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ ในรายการทีบริษัท
รับจ้างผลิต

10,000
326,000

ปี 2562
บุคคล/นิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ง

นายภูษิต ไล้ทอง

นายเจษฎา โอสถาเลิศ

ความสัมพันธ์

ผูบ้ ริหารบริษัท บิกเบรน จํากัด (บริษัทย่อย) โดย
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารบริษัท บิกเบรน จํากัด (บริษัทย่อย) โดย
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ

รวมทังสิน

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ

รับจ้างเป็ น : โปรดิวเซอร์/ผูก้ าํ กับ ในรายการที
บริษัทรับจ้างผลิต

275,010.31

รับจ้างเป็ น : ผูช้ ว่ ยผูก้ าํ กับ ในรายการทีบริษัท
รับจ้างผลิต

20,463.92

295,474.23
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ปี 2563
บุคคล/นิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ง

นายเจษฎา โอสถาเลิศ

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ผูบ้ ริหารบริษัท บิกเบรน จํากัด (บริษัทย่อย) โดย รับจ้างเป็ น : โปรดิวเซอร์/ผูก้ าํ กับ ในรายการ
ทีบริษัทรับจ้างผลิต
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ
รวมทังสิน

มูลค่าของรายการ

20,000

20,000

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่มี -
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึงได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานทีสม
เหตุผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทังให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นตามรายงานของผูส้ อบ
บัญชี เพือประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัวไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีการกํากับดูแลกิจการทีดี และดํารงรักษาไว้ซงระบบการบริ
ึ
หารความเสียงและการควบคุมภายใน เพือให้เกิดความ
มันใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซงทรั
ึ พย์สิน ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการในรายการทีผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือทําหน้าทีกํากับดูแล สอบทานความน่าเชือถือและความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึงได้กาํ กับดูแลทําการประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสียง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิ ภาพ
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับเรืองนีได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชือมันได้ว่างบการเงินรวมของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 นัน แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซีงผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีตามทีได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแล้ว
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ติดตาม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ รวมถึงพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสียง และระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง รวมทังมีระบบการกํากับ
ดูแลทีเพียงพอและเหมาะสม เพือให้ระบบดังกล่าวดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์)
ประธานกรรมการ

(นางภัทรภร วรรณภิญโญ)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.กัลยานี
ภาคอัต กรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบตั ิ หน้าที
ภายใต้ข อบเขตหน้า ที และความรับผิ ด ชอบตามที ได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึงเป็ นไปตามข้อ กํา หนดและแนวปฏิบัติ ที ดี ส ําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างมีอิสระ โดยใน
ปี 2563 มีการประชุมรวมทังสิน 4 ครัง ซึงมีสาระสําคัญดังนี
1.คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี 2563 ร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพือให้มนใจว่
ั าการจัดทํางบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีน่าเชือถือได้
2.คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทีวี ธันเดอร์ จํากัด
(มหาชน) เพือให้มนใจว่
ั
า บริษัท ได้ดาํ เนินการตามเงื อนไขทางธุ รกิจปกติ และได้ปฏิบ ัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3.คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพือให้มนใจว่
ั า บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) มีระบบการควบคุม
ภายในทีเพียงพอและเหมาะสม
4.คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) เพือให้มนใจว่
ั าการ
ดําเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงานภาระหน้าทีความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือให้งานตรวจสอบมีคุณภาพ
5.คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุคคล และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด
(มหาชน) โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี โดยได้เสนอชือนาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982 นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7645 และนางสาวสุภา
ภรณ์ มังจิตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนาตเลขทะเบียน 48125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ทีวี ธัน
เดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
6. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ จํานวน 4 ครัง
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในทีดีเพียงพอ และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังจัดทํางบการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นทีน่าเชือถือได้และปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบการ
ปฏิบตั ิงานให้มีคณ
ุ ภาพดียิงขึนเพือบรรลุเป้าหมายของบริษัท

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสียงบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน
ได้แก่ นายสุทธิธรรม จิ ราธิ วฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต กรรมการ นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการ นางปิ ยพร ไล้ทอง
กรรมการ นางสาวนารี วิชชุนากร และนายพิรฐั เย็นสุดใจ กรรมการ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียงและ
มุ่งมันทีจะพัฒนาระบบการบริหารความเสียง เพือให้สามารถจัดการความเสียงทีอาจเกิดขึน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักขององค์กร คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี ยง ได้ก าํ หนดนโยบายบริห ารความเสี ยง ตลอดจนกิ จกรรมการควบคุมที มีป ระสิ ท ธิ ภาพ และรายงานผลการบริ ห ารความเสี ยงให้
คณะกรรมการบริษัททราบเพือให้มนใจว่
ั าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง
จํานวน 1 ครัง มีวาระและการดําเนินการติดตาม ดังนี
1.คณะกรรมการบริหารความเสียงร่วมกับคณะทํางานและทุกหน่วยงานของบริษัท จัดทําแผนบริหารความเสียง เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสียงเพือพิจารณาและกําหนดแผนบริหารความเสียงทีเหมาะสม
2.คณะกรรมการบริหารความเสียงร่วมกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้จดั ให้มีการประเมิน
ความเสียงทีครอบคลุ มด้านต่าง ๆ ทีจะมีผ ลกระทบต่อการดําเนิ นของธุรกิจของบริษัท และมอบหมายให้ผู้รบั ผิดชอบเพือนําไปปฏิบัติ มีการติดตาม
ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสียง
3.คณะกรรมการบริหารความเสียงได้จดั ให้มีการบริหารจัดการความเสียงโดยครอบคลุมความ
เสียงสําคัญทัง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสียงด้านกลยุทธ์ ความเสียงด้านการเงิน ความเสียงด้านการดําเนินงาน ความเสียงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง
ความเสียงด้านอืน ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร
4.คณะกรรมการบริหารความเสียงได้ทบทวนนโยบายความเสียง ติดตามกํากับปั จจัยเสียงที
อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพือให้ดาํ เนินไปตามแนวทางและกลยุทธ์ทีกําหนดไว้อย่างต่อเนือง ทังนีเพือบริหารความเสียงให้อยู่ใน
ระดับทีองค์กรยอมรับได้ และดําเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการให้คาํ แนะนําทีสําคัญ เพือนําไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหาร
ความเสียงให้มีประสิทธิภาพยิงขึน รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความเสียงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5.เพือให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรืองการบริหารจัดการความเสียงทีเกียวข้องกับงานที
ตนเองรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารได้จดั ให้ทุกหน่วยงานได้เข้าปรึกษาและอบรมกับทีปรึกษาความเสียง เพือทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจในเรืองการ
บริหารจัดการความเสียง และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียง
จากการดําเนินงาน คณะกรรมการบริห ารความเสี ยงมีความมุ่งมันที จะดําเนินการให้บริษั ทมีการกํากับ ดูแลและการบริห ารความเสี ยงต่าง ๆ ที
เพียงพอเพือให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์)
ประธานกรรมการบริหารความเสียง
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ั น์ กรรมการ นาง
กรรมการ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ภัทรภร วรรณภิญโญ กรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั ให้มีการประชุมจํานวน 2 ครัง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ ซึงมีสาระสําคัญดังนี
ุ สมบัติเหมาะสมเพือคัดเลือกแต่งตังให้ดาํ รง
1.การสรรหากรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ โดยเปิ ดโอกาสแก่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอบุคคลทีมีคณ
ตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่ วงหน้า ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ื อหุน้ ท่านใดนําเสนอบุคคลเพือ
แต่งตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

2.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบตามแนวทางปฏิบตั ิที
ดีของการกํากับดูแลกิจการ
3. กําหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบียประชุมและสิทธิประโยชน์อนื ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพือขออนุมตั ิต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี
4.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดั ให้กรรมการ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหารประจําปี 2563 เพือ
ทบทวนการปฏิบตั ิหน้าทีในรอบปี และนํามาพัฒนาอย่างต่อเนือง

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ นสํ
ื าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
เกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ ทังของบริษัทและบริษัท
ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึงครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางภัทรภร
วรรณภิญโญ เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นางภัทรภร วรรณภิญโญ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
ชือ-นามสุกล
1. นางภัทรภร
2. นายพิรฐั

วรรณภิญโญ
เย็นสุดใจ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ**

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

....................................................................

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

....................................................................

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ-นามสุกล
1. นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ**

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

....................................................................

ทังนี มาตรา 89/20* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อัน
เกิดขึนเนืองจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรือประชาชนทัวไป โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิ ดข้อความจริงทีควรบอกให้แจ้งใน
สาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอืนใดทีต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรือ
มาตรา 199 โดยมิได้จาํ กัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริหารทีลงลายมือชือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผูบ้ ริหารซึงสามารถพิสจู น์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรูถ้ ึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งนัน ย่อมไม่มี
ความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ มาตรา 89/20* ใช้บงั คับกับบริษัททีอยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน
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รายเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ตารางแสดงข้อมูลรายชือกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2564
ชือ – นามสกุล

CMED

BB
/,X

นางภัทรภร

วรรณภิญโญ

/ , //

นายสมพงษ์

วรรณภิญโญ

/ , //

นายณฐกฤต

วรรณภิญโญ

/ , //

นางสาวณภัทร

วรรณภิญโญ

/

นายพิรฐั

เย็นสุดใจ

นายเจษฎา

โอสถาเลิศ

/ , //

นางสาวศิรินาฎ

กุนธร

/ , //

/ , //

/ , X , //

/ , //

หมายเหตุ
/ = กรรมการบริษัท X = ประธานกรรมการบริษัท// = กรรมการบริหาร O = ผูช้ าํ ระบัญชี
CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด
BB
= บริษทั บิกเบรน จํากัด
รายเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล
อายุ(ปี ) /ตําแหน่ง/วันทีแต่งตัง

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
อายุ 63 ปี
ดํารงตําแหน่ง :
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันทีแต่งตัง
26 กุมภาพันธ์ 2557

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

- กรรมการอิสระ
วันทีแต่งตัง 3 สิงหาคม 2557

ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือหุน้
ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2563-ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั

ปริญญาโท
- สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF
MINNESOTA, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)
- สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

การอบรม
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 69/2008 เมือวันที 22
กุมภาพันธ์ 2551

นางภัทรภร วรรณภิญโญ
อายุ 60 ปี
ดํารงตําแหน่ง :
- รองประธานกรรมการบริษัท(มีอาํ นาจ
ลงนาม)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันทีแต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2557
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

24.13%

คูส่ มรสของ
นายสมพงษ์
วรรณภิญโญ

ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร
วิทยาการจัดการ สําหรับนัก
บริหารระดับสูง (วบส)
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ
บริหารธุรกิจ
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า
กรรมการ
อุปนายกสมาคม

2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

บริษัท
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมกกาเคม (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากัด
(มหาชน)
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท บิกเบรน จํากัด
บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มูลนิธิสมั มาชีพ
สโมสรซอนต้า กรุงเทพ9

ชือ-สกุล
อายุ(ปี ) /ตําแหน่ง/วันทีแต่งตัง
นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
อายุ 71 ปี
ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริษัท (มีอาํ นาจลงนาม)
- ประธานทีปรึกษา
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557
นายภูษิต ไล้ทอง
อายุ 60 ปี
ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสียง
- รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557
นายพิรฐั เย็นสุดใจ
อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญากิตติมศักดิ
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิตการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาดนตรี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
Marketing Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

ปริญญาโท
Enterprise Management for Creative UK

- เลขานุการบริษัท
วันทีแต่งตัง 13 พฤศจิกายน 2558
นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ
อายุ 41 ปี

19.44%

คูส่ มรสของ
นางภัทรภร
วรรณภิญโญ

1.05%

ไม่มี

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 112/2014 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริษัท (มีอาํ นาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สาย
งานพัฒนาธุรกิจ
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557

1.05%

อายุ 58 ปี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2554 – ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด
สมาพันธ์สมาคมวิชาชี พ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คูส่ มรสของ
นางสาวณภัทร
วรรณภิญโญ

2557 - ปั จจุบนั - กรรมการบริหาร
2555 - ปั จจุบนั - กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร
2548 - 2554 - รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

2554 - ปั จจุบนั - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด
- กรรมการกรรมการบริหาร บริษทั บิกเบรน จํากัด
2559 - ปั จจุบนั

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
11.27%

ปริญญาตรี
Sociology and Anthropology
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท
Marketing University of East Anglia, UK

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บุตรของ
นายสมพงษ์
วรรณภิญโญ
และ
นางภัทรภร
วรรณภิญโญ

2554 - ปั จจุบนั

- บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด
- กรรมการ / กรรมการบริหาร

2561 - ปั จจุบนั

- พีน้องกับ
นางสาวณภัทร
วรรณภิญโญ

5.82%

ปริญญาตรี
ดํารงตําแหน่ง :
Communication Art จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงาน
การตลาดและการขาย
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557

นางปิ ยพร ไล้ทอง

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร

การอบรม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริษัท (มีอาํ นาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหารความเสียง
- รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร วันที
แต่งตัง 3 ธันวาคม 2557

อายุ 37 ปี

สัดส่วน
การถือหุน้
ของบริษัท (%)

- บุตรของ
นายสมพงษ์
วรรณภิญโญ และ
นางภัทรภร
วรรณภิญโญ
- พีน้องกับ
นายณฐกฤต
วรรณภิญโญ
- คูส่ มรสของ
นายพิรฐั
เย็นสุดใจ

ไม่มี

ไม่มี

ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสียง
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารอาวุโส
สายงานผลิต
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557
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2554 - ปั จจุบนั

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด

2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร
บริษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหารอาวุโส สายงานผลิต

ชือ-สกุล
อายุ(ปี ) /ตําแหน่ง/วันทีแต่งตัง
นางสาวนารี วิชชุนากร
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่วน
การถือหุน้
ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร

0.00%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2557 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

ปริญญาตรี
ดํารงตําแหน่ง :
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสียง
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงาน
การเงิน
วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
อายุ 72 ปี

ปริญญาตรี
วิศวกรรมไฟฟ้า University of
Maryland (COLLEGE PARK) U.S.A.

ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริษัท
- วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (Operations Research)
IONA University, U.S.A.

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสียง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- วันทีแต่งตัง 3 สิงหาคม 2557

การอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุน่ ที 13
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification
Program (DCP) รุน่ 37/2003 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

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

อายุ 64 ปี
ดํารงตําแหน่ง :
- กรรมการบริษัท
- วันทีแต่งตัง 3 ธันวาคม 2557

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการวบริหารความเสียง
วันทีแต่งตัง 3 สิงหาคม 2557

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ไม่มี

ไม่มี

2557 - ปั จจุบนั
2556 – 2558

ปริญญาโท
- M.Bus (By Research), RMIT
University, Melbourne, Australia
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ (NIDA)

2553 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

บริษัท

- กรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงิน

บมจ. ทีวี ธันเดอร์
บมจ. ทีวี ธันเดอร์

- กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

บมจ. ทีวี ธันเดอร์

- กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
- รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จํากัด

บจก. กลุม่ เซ็นทรัล จํากัด
บจก. เดอะวินเทจคลับ
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
(มหาชน)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
- ประธานคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ ธรรมาธิราช
ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธราช

ปริญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 99/2012 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางศิรพิ ร รติรตั นานนท์
อายุ 56 ปี
ดํารงตําแหน่ง :
เลขานุการบริษัท
วันทีแต่งตัง 14 สิงหาคม 2562

ปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระนคร

0.043%

ไม่มี

2561 - ปั จจุบนั
2559 – 2560

การอบรม
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุน่ 86/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
-หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน่
30/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
-หลักสูตร Company Report Program (CRP) รุน่
25/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
-หลักสูตรการประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุม
คณะกรรมการ จาก บริษัทฝี กอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ

2558 - 2559
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- ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเลขานุการ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด
บริษัท
- ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จํากัด
- ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จํากัด
บุคคลและบริหารทัวไป

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (OUTSOURCE) บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จํากัด ให้ปฏิบตั งิ านเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึงได้มอบหมายให้ นางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี ในฐานะกรรมการบริหารและ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท
ชือ-สกุล
นางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี
อายุ 34 ปี
Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)
ประวัตกิ ารอบรม
-หลักสูตร ผูต้ รวจสอบภายใน รุน่ 1-2
-หลักสูตร การประเมินความเสียง
-หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
-โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน
-แบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
-แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
-มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชี พการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing)
-อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่วน
การถือหุน้
ของบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เอกการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี
บัณฑิต)
ประวัตกิ ารอบรม
โครงการอบรม การ
ตรวจสอบภายใน เพือ
เตรียมตัวเป็ น ผูต้ รวจสอบ
ภายในรับอนุญาตสากล
(Pre CIA) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง
ตําแหน่งและชือ
หน่วยงาน

ช่วงเวลา

ปี 2549 - 2551 ผูต้ รวจสอบภายใน
ปี 2552 - 2553 ผูต้ รวจสอบภายในอาวุโส
ปี 2554 –
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
2559
มิ.ย. 2559 ปั จจุบนั

กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ชือหน่วยงาน / สังกัด /
บริษัท
แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบ
บัญชีธรรมนิติ
ให้บริการตรวจสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จํากัด
ให้บริการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
หลักทรัพย์ทีประเมิน
1. ทีดิ นเปล่า : จํานวน
ทีตังทรัพย์สิน

เนือที 8 - 1 - 76.3 ไร่

: 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 ถนน

นายอภิชาติ ด้วงสวัสดิ

สะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายภานุธชั โพธิทอง

16688, 16689,
16628, 16690, 3758, 3759, และ

ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒิ (วฒ. 353)
ผูป้ ระเมินหลักทีได้รบั ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

กรรมสิทธิถือ :

กรรมสิทธิถือครองโดยสมบูรณ์

ครอง

วันทีประเมิน
25 ก.พ. 2558

วัตถุประสงค์การประเมิน
เพือวัตถุประสงค์
สาธารณะ

ผูส้ าํ รวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ (วส. 876)

16691

ผูถ้ ือครอง

บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ ากัด

ราษฎร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง เขต

เอกสารสิทธิ: โฉนดทีดินเลขที
ทีดิ น

ผูป้ ระเมิน

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

กรรมสิทธิ
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ราคาประเมิน
101,300,000 บาท

ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
(1) สรุ ปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
งบตรวจสอบ

:

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2563 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ผูส้ อบบัญชี
:
และความเห็นโดยผูส้ อบ
บัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2982 เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2562 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

:

ผูส้ อบบัญชี
:
และความเห็นโดยผูส้ อบ
บัญชี
งบตรวจสอบ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2982 เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
:

ผูส้ อบบัญชี
:
และความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี

งบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2561 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2982 เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

(2) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สินสุด 31 ธ.ค. 61

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน

ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนเผือขาย

สินสุด 31 ธ.ค. 62

%

ล้านบาท

สินสุด 31 ธ.ค. 63

%

ล้านบาท

%

52.79

6.95%

47.46

6.27%

52.17

7.38%

0.14

0.02%

0.50

0.07%

-

-

127.73

16.81%

102.21

13.51%

58.36

8.26%

29.65

3.90%

60.29

7.97%

39.00

5.52%

-

-

-

-

0.52

0.07%

44.60
-

5.87%
-

43.44

5.74%

38.37

5.43%

3.51

0.46%

0.01

0.00%

254.91
6.17
-

33.56%
0.81%
-

257.41
0.83

34.03%
0.11%

-

4.19%
-

26.67%
0.83%
-

-

31.66
-

188.43
5.83
106.64

15.09%

35.23

4.64%

55.21

7.30%

-

-

413.29

54.41%

401.25

53.04%

387.23

54.81%

-

-

-

-

9.55

1.35%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

0.80

0.11%

2.20

0.29%

2.48

0.35%

ค่าความนิยม

6.80

0.90%

-

-

-

-

สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

6.18

0.81%

7.35

0.97%

5.83

0.83%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

0.54

0.07%

0.54

0.07%

0.54

0.08%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

504.73

66.44%

499.04

65.97%

518.10

73.33%

รวมสินทรัพย์

759.64

100.00%

756.45

100.00%

706.53

100.00%

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

สินสุด 31 ธ.ค. 61
ล้านบาท

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

สินสุด 31 ธ.ค. 62

%

ล้านบาท

สินสุด 31 ธ.ค. 63

%

ล้านบาท

%

56.83

7.48%

71.54

9.46%

43.91

6.21%

0.97

0.13%

1.04

0.14%

2.34

0.33%

ภาษี เงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย

-

-

-

-

0.56

0.08%

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

-

-

7.08

0.94%

1.89

0.27%

รายได้รบั ล่วงหน้า

2.91

0.38%

44.30

5.86%

21.82

3.09%

หนีสินหมุนเวียนอืน

5.29

0.70%

3.09

0.41%

2.75

0.39%

-

-

0.17

0.02%

-

-

66.00

8.69%

127.22

16.82%

73.27

10.37%

2.86

0.38%

1.82

0.24%

8.49

1.20%

16.62

2.19%

14.89

1.97%

15.66

2.22%

19.48

2.56%

16.71

2.21%

24.15

3.42%

85.48

11.25%

143.93

19.03%

97.42

13.79%

ทุนจดทะเบียน

250.00

32.91%

250.00

33.05%

250.00

35.38%

ทุนทีออกและชําระแล้ว

200.01

26.33%

200.01

26.44%

200.01

28.31%

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

331.68

43.66%

331.68

43.85%

331.68

46.94%

25.05

3.30%

25.05

3.31%

25.05

3.55%

-

-

-

-

(1.13)

(0.16%)

10.74

1.41%

11.33

1.50%

11.33

1.60%

101.33

13.34%

44.45

5.88%

41.17

5.83%

1.45

0.19%

(0.16)

(0.02%)

0.42

0.06%

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่

670.26

88.23%

612.35

80.95%

608.53

86.13%

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

3.90

0.51%

0.17

0.02%

0.58

0.08%

รวมส่วนของเจ้าของ

674.16

88.75%

612.52

80.97%

609.11

86.21%

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

759.64

100.00%

756.45

100.00%

706.53

100.00%

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

หนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุน้
ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
งวดบัญชี 31 ธ.ค. 61

สรุปรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62

%

ล้านบาท

%

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 63
ล้านบาท

%

รายได้คา่ โฆษณา

202.72

38.76%

168.39

42.65%

134.36

45.70%

รายได้จากการให้บริการ

316.63

60.55%

220.64

55.89%

155.45

52.87%

3.61

0.69%

5.69

1.44%

3.85

1.31%

-

-

0.06

0.02%

0.34

0.12%

522.96

100.00%

394.78

100.00%

294.00

100.00%

ต้นทุนการโฆษณา

134.33

25.69%

129.16

32.72%

95.09

32.34%

ต้นทุนการให้บริการ

235.70

45.07%

150.76

38.19%

115.02

39.12%

3.02

0.58%

4.40

1.11%

2.94

1.00%

-

-

0.09

0.02%

0.11

0.04%

รวมต้นทุนขายและบริการ

373.05

71.33%

284.41

72.04%

213.16

72.50%

กําไรขันต้น

149.91

28.67%

110.37

27.96%

80.84

27.50%

รายได้จากการบริหารศิลปิ น
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนการบริหารศิลปิ น
ต้นทุนการขายสินค้า
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งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สรุปรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 61
ล้านบาท

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62

%

ล้านบาท

%

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 63
ล้านบาท

%

-

-

25.40

6.43%

-

-

รายได้อนื

3.11

0.59%

1.72

0.44%

1.37

0.47%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

6.33

1.21%

4.85

1.23%

3.97

1.35%

98.60

18.85%

105.62

26.75%

75.54

25.69%

-

-

6.80

1.72%

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

0.29

0.06%

0.23

0.06%

1.25

0.43%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า

0.51

0.10%

(0.43)

(0.11%)

(0.11)

(0.04%)

48.31

9.24%

19.56

4.95%

0.58

0.20%

8.51

1.63%

7.84

1.99%

5.00

1.70%

39.80

7.61%

11.72

2.97%

(4.42)

(1.50%)

(2.81)

(0.54%)

(5.29)

(1.34%)

-

-

(2.45)

(0.47%)

(2.43)

(0.62%)

(0.06)

(0.02%)

กําไร(ขาดทุน)หรับปี จากการดําเนินงานทียกเลิก

(5.26)

(1.01%)

(7.72)

(1.96%)

(0.06)

(0.02%)

กําไรสุทธิสาํ หรับปี

34.54

6.60%

4.00

1.01%

(4.48)

(1.52%)

1.11

0.22%

(1.65)

(0.42%)

0.68

0.23%

35.65

6.82%

2.35

0.60%

(3.80)

(1.29%)

31.10

5.95%

7.70

1.95%

(3.70)

(1.26%)

3.44

0.66%

(3.70)

(0.94%)

(0.77)

(0.26%)

34.54

6.60%

4.00

1.01%

(4.47)

(1.52%)

32.26

6.17%

6.08

1.54%

(3.11)

(1.06%)

3.39

0.65%

(3.73)

(0.94%)

(0.69)

(0.23%)

35.65

6.82%

2.35

0.60%

(3.80)

(1.29%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนือง
การดําเนินงานทียกเลิก
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)จากการดําเนินงานทียกเลิก – บริษัทร่วม
(ขาดทุน)จากการดําเนินงานทียกเลิก

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
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งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สรุปรายการงบกระแสเงินสด

สินสุด 31 ธ.ค. 61

สินสุด 31 ธ.ค. 62

สินสุด 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
การดําเนินงานต่อเนือง

39.81

11.72

(4.42)

การดําเนินงานทียกเลิก

(5.27)

(7.72)

(0.06)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

34.54

4.00

(4.48)

8.51

7.84

5.00

14.00

13.34

11.16

รายการปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษี เงินได้
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

0.39

0.34

4.54

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือขาย

(0.49)

(0.79)

-

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน

(0.84)

0.05

(0.20)

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

(25.41)

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.09

7.08

2.03

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

2.53

-

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

-

-

0.76

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

-

-

0.10

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

-

6.80

-

0.14

1.62

(0.36)

(0.16)

(0.16)

(0.18)

0.29

0.23

1.25

(0.51)

0.43

0.11

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากการดําเนินงานทียกเลิก

2.81

5.29

-

63.30

20.83

19.69

(67.07)

25.51

43.03

- สินค้าคงเหลือ

26.91

(30.81)

21.19

- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

(0.36)

2.82

(0.31)

-

-

3.38

- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

10.98

14.56

(27.74)

- หนีสินหมุนเวียนอืน

(4.16)

39.20

(0.34)

-

-

(22.48)

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีถือไว้เพือขาย

- รายได้รบั ล่วงหน้า
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
- จ่ายดอกเบีย
- รับคืนภาษี เงินได้
- จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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-

(3.86)

(8.18)

29.60

68.25

28.24

(0.30)

(0.23)

(1.25)

-

7.85

12.57

(17.26)

(18.15)

(10.30)

12.04

57.72

29.26

สรุปรายการงบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
สินสุด 31 ธ.ค. 62

สินสุด 31 ธ.ค. 61

สินสุด 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

-

(0.03)

(0.01)

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน(เพิมขึน)ลดลง

0.55
4.50
(5.33)

5.00

(5.00)

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดรับจากการลงทุนเผือขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(76.00)
100.40
-

(137.00)
115.88
26.67

(90.00)
73.42
-

เงินสดจ่ายเพือเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้
เสียในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินสดรับคืนจากการเลิกส่วนตัวได้เสียใน
การร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(14.50)

-

-

-

(5.00)
2.41

(0.19)
-

(1.66)

(1.33)

(0.67)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

0.85
(0.02)

(1.76)

0.23
(0.74)

เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

0.40
0.16
9.35

0.16
5.00

0.15
22.81

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

-

(64.00)

-

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

(0.90)

(0.97)

(2.10)

เงินสดรับจากการออกหุน้ เพิมทุน

0.25

-

-

เงินสดรับจากการออกหุน้ ของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

0.25
(0.60)
20.78

(64.97)
(2.25)

(2.10)
4.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ยอดต้นปี

32.14

52.79

47.46

ขาดทุนจากอัตราและเปลียนของเงินสดและ
รายการเทีบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ยอดสินปี

(0.13)

1.62

0.36

52.79

48.92

52.17

เงินสดทีถูกจัดประเภทไว้เป็ นสินทรัพย์ทถืี อไว้เพือ
ขาย
เงินและรายการเทียบเท่าเงินสด-ยอดสินปี สุทธิ

-

(1.46)

-

52.79

47.46

52.17

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายให้กยู้ ืมแก่กิจกรรมทีเกียวข้อง
เงินสดจ่ายรับจากให้กยู้ ืมแก่กิจกรรมทีเกียวข้อง
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(3) ตารางสรุ ปอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
ตรวจสอบแล้ว

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

3.86

2.02

2.57

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

2.74

1.18

1.51

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.18

0.45

0.40

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า

เท่า

5.93

4.04

4.40

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย

วัน

61.55

90.35

82.95

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

8.65

6.32

4.29

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย

วัน

42.20

57.75

85.08

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีการค้า

เท่า

9.70

6.19

5.59

ระยะเวลาชําระหนีเจ้าหนีการค้า

วัน

37.63

58.97

65.30

Cash Cycle

วัน

66.12

89.13

102.73

อัตรากําไรขันต้น

%

28.67%

27.96%

27.50%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)

%

8.60%

(0.03%)

0.45%

อัตรากําไรอืน

%

0.60%

6.87%

0.47%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

%

26.75%

(58,199.56%)

2,194.27%

อัตรากําไรสุทธิ

%

6.60%

1.01%

(1.52%)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

5.12%

0.65%

(0.73%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

4.68%

0.53%

(0.61%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

8.21%

0.98%

(1.12%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.71

0.52

0.40

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจ้าของ

เท่า

0.13

0.23

0.16

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย

เท่า

164.52

85.45

1.47

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)

เท่า

0.74

0.80

4.56

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

0.00%

1,598.37%

0.00%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

หมายเหตุ: - ทีประชุมกรรมการบริษัท เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2564
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่านมา
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักจากการผลิตรายการทังทางสือโทรทัศน์และสือออนไลน์ โดยเป็ นการผลิตเพือขายโฆษณาทางสือโทรทัศน์ ซึงบริษัทจะซือเวลา
และ/หรือแบ่งเวลาโฆษณากับทางสถานีเพือออกอากาศรายการทีผลิต และการรับจ้างผลิตให้ทางสถานีและสือออนไลน์ โดยในปี 2563 บริษัทมีผลงานที
ดําเนินการผลิตแบ่งออกได้ดงั นี
บริษัทมีรายการโทรทัศน์ทีขายโฆษณาออกอากาศทังสินจํานวน 5 รายการ ได้แก่ MASTER KEY, TAKE ME OUT (THAILAND), หลวงตามหาชน,
WHO’S NO.1 และ บ้านแสนสุข ซึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD (ช่อง 33)
ในปี 2563 บริษัทรับจ้างผลิตรายการ/ละคร ทางสือโทรทัศน์และสือออนไลน์ทงสิ
ั นจํานวน 9 รายการ ได้แก่ ละครวุน่ รักนักข่าว, รายการ SHOW ME
THE MONEY, รายการ THE PRICE IS RIGHT (THAILAND), รายการ TAKE ME OUT REALITY, รายการเสน่หาสตอรี, ละคร MANNER OF DEAH,
รายการ THE GUY OUT และ ละครสูตรเล่ยเ์ สน่หา เป็ นต้น นอกจากนีบริษัทรับจ้างประชาสัมพันธ์สินค้า จัดกิจกรรมให้กบั ลูกค้าทัวไปทังภาครัฐและ
เอกชน ดําเนินธุรกิจบริหารศิลปิ น และให้บริการสตูดิโอ
บริษัทมีรายได้จากดําเนินธุรกิจ สรุ ปได้ดงั นี
1) รายได้ค่าโฆษณา เป็ นรายได้ค่าโฆษณาทีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนบริษัท
โฆษณา (AGENCY) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ (DIRECT CUSTOMER) และจากส่วนแบ่งรายได้ทางสือออนไลน์ เช่น YOUTUBE, FACEBOOK และ
VLOG เป็ นต้น
2) รายได้จากการให้บริการ ซึงเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการ/ละคร รับจ้างประชาสัมพันธ์สินค้า รับจ้างจัดกิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และให้บริการ
สตูดิโอ ซึงมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าสถานีโทรทัศน์ กลุ่มลูกค้าสถานีออนไลน์ กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และผูผ้ ลิตรายการทัวไป
3) รายได้จากการบริหารศิลปิ น ซึงเกิดจากการนักแสดงในสังกัดทีบริษัทสร้างและพัฒนาขึน รับงานแสดง, พิธีกร, รีวิวสินค้า, พรีเซ็นเตอร์ และถ่าย
นิตยสาร เป็ นต้น โดยในปี 2563 มีศิลปิ นทีสร้างรายได้ทงหมดจํ
ั
านวน 5 ท่าน
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้
สามารถสรุ ปและอธิบายรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัท ได้ดงั นี
งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
งวดบัญชีสนสุ
ิ ด
31 ธ.ค. 61

รายได้แยกประเภท

ล้านบาท

งวดบัญชีสนสุ
ิ ด
31 ธ.ค. 62
%

ล้านบาท

งวดบัญชีสนสุ
ิ ด
31 ธ.ค. 63
%

ล้านบาท

%

รายได้คา่ โฆษณา

202.72

38.53%

168.39

39.91%

134.36

45.49%

รายได้จากการให้บริการ

316.63

60.19%

220.64

52.30%

155.45

52.63%

3.61

0.69%

5.69

1.35%

3.85

1.30%

-

-

0.07

0.01%

0.34

0.12%

522.96

99.41%

394.78

93.57%

294.00

99.54%

3.11

0.59%

1.72

0.41%

1.37

0.46%

-

-

25.41

6.02%

-

-

526.08

100.00%

421.91

100.00%

295.37

100.00%

รายได้จากการบริหารศิลปิ น
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
รายได้อนื
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้รวม

ทีมา : ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
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1) รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณา เป็ นรายได้ทีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ของบริษัท และ CMED (CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด เป็ น
บริษัทย่อยทีบริษัทถือครองหุน้ อยู่ที 99.99%) ซึงบริษัทจะทําการตกลงเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์เพือออกอากาศรายการทีบริษัทดําเนินการผลิต และ
ขายเวลาโฆษณาให้กบั กลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (AGENCY) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ (DIRECT CUSTOMER) ทีต้องการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนเอง และรายได้ทีเกิดจากการบริหารสือผ่าน FACEBOOK OFFICIAL, ส่วนแบ่งรายได้จาก YOUTUBE,
FACEBOOK และใน VLOG ต่างๆ
ทังนี ในปี 2561 ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 202.72 ล้านบาท เท่ากับ 168.39 ล้านบาท และเท่ากับ 134.56 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.53 ร้อยละ 39.91 และร้อยละ 45.49 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ค่าโฆษณาทีเกิดในนามบริษัทคิด
เป็ น ร้อยละ 44.72 ร้อยละ 33.40 และร้อยละ 34.46 ของรายได้ค่าโฆษณา ตามลําดับ และเป็ นรายได้ค่าโฆษณาในนาม CMED คิดเป็ นร้อยละ 55.28
ร้อยละ 66.60 และร้อยละ 65.54 ของรายได้ค่าโฆษณาใน ตามลําดับ
ซึงจะเห็นได้วา่ รายได้ค่าโฆษณาในปี 2561 มีสดั ส่วนระหว่างบริษัท และ CMED เพิมขึน โดยมีสาเหตุมาจากการรายการใหม่ของบริษัทในปี นีคือ
รายการ BIGHEADS THAILAND ทีออกอากาศทางช่อง ONE (ช่อง 31) ในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2561 และในส่วนของ CMED ยังไม่มีรายการใหม่เพิม
ขึนมาในปี จึงทําให้สดั ส่วนของรายได้เปลียนแปลงไป
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้ดาํ เนินงานรายการ BIGHEADS THAILAND ต่อ ทําให้เวลาทีมีไว้ในการขายโฆษณาลดลง ประกอบสภาวะของตลาดโฆษณา
ทางโทรทัศน์ทียอดรายได้จริงตํากว่าราคา RAD CARD มากขึน ถึงแม้มลู ค่าตลาดโฆษณาโดยรวมในปี 2562 จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่พบว่าสินค้า
รายใหญ่ในตลาดได้ปรับลดงบโฆษณาลงอย่างต่อเนืองจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและจากเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการแข่งขัน
ของสือโฆษณาอืนทีเข้ามาทดแทนสูงขึนซึงมีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เจาะจงกว่า วัดผลได้ง่ายกว่าการโฆษณาทางสือโทรทัศน์
สําหรับในปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาลดลงกว่า 34.03 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 20.21 ซึงสาเหตุหลักมาจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ตลาดโฆษณาหดตัวลง เอเจนซีต่างๆ ไม่สามารถแพลนสือโฆษณาเนืองจากลูกค้าต่างหยุดใช้เม็ดเงินโฆษณา
เช่นกัน และในช่วงทีมีการนําเทปรายการมาออกอากาศซํานัน ทางสถานีก็ได้ปรับลดเวลาทีสามารถขายโฆษณาลงครึงนึงจากเวลาขายปกติ ประกอบกับ
ในปี 2563 บริษัทไม่ได้ผลิตและออกอากาศเพือขายโฆษณารายการ HAY DAY และ RERUN รายการ DANCE DANCE DANCE ส่งผลให้เวลาทีมีเพือ
ขายโฆษณาลดลง
อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงคิดสร้างสรรค์รายการใหม่ๆ ทีเหมาะสมมาเพิมเติมเพือทดแทนรายการทีได้รบั ความนิยมน้อยลงและเลิกการผลิตไป โดยใน
ปี 2563 มีการปรับเปลียนจํานวนวันออกอากาศของรายการ MASTER KEY ลดลงจากเดิมสัปดาห์ละ 5 วัน เหลือสัปดาห์ละ 3 วัน และได้นาํ รายการ
WHO’S NO.1 มาออกอากาศแทน 2 วันทีขาดไป รวมทังการได้นาํ รายการบ้านแสนสุข มาออกอากาศแทนละครหลวงตามหาชน ในวันและเวลาเดียวกัน
โดยในปี 2563 มีรายการทีทําการออกอากาศซํา ดังนี ละครหลวงตามหาชน ออกอากาศซําจํานวน 25 วันในช่วงเดือน มีนาคม – มิถนุ ายน และใน
เดือนพฤศจิกายน โดยงดออกอากาศในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม, รายการ MASTER KEY ออกอากาศซําจํานวน 13 วันในช่วงเดือน เมษายน –
พฤษภาคม, รายการ WHO’S NO.1 ออกอากาศซําจํานวน 2 วันในเดือน เมษายน และรายการ TAKE ME OUT ออกอากาศซําจํานวน 4 วันในเดือน
พฤษภาคม
2) รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย เกิดจากการให้บริการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) รับจ้างผลิตรายการ/ละคร 2) รับจ้างจัด EVENT/
บริการอืน และ 3) ให้บริการสตูดิโอ โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 316.63 ล้านบาท เท่ากับ 220.64 ล้าน
บาท และเท่ากับ 155.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 60.19 ร้อยละ 52.30 และร้อยละ 52.63 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยมีรายได้จาก
การให้บริการแยกตามลักษณะ ดังตารางต่อไปนี
กลุ่มลูกค้า
รับจ้างผลิต

งบการเงินรวม
สินสุด 31 ธ.ค. 61

สินสุด 31 ธ.ค. 62

สินสุด 31 ธ.ค. 63

253.81

80.16%

190.96

86.55%

144.66

93.06%

รับจ้างจัด Event / บริการอืน

49.79

15.72%

16.31

7.39%

2.97

1.91%

ให้บริการสตูดิโอ

13.03

4.12%

13.37

6.06%

7.82

5.03%

316.63

100.00%

220.64

100.00%

155.45

100.00%

รวมรายได้จากการให้บริการ
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ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 316.63 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
- รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ/ละคร ให้กบั สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ รวมถืงช่องทางออนไลน์ จํานวน 13 รายการ เช่น ละครสิงหะนาคะ,
ละคร TOGETHER WITH ME THE NEXT CHAPTER, รายการ TAKE GUY OUT, รายการ TAKE ME OUT REALITY, รายการอาทิตย์อทุ ยั เดอะเจอร์นี
2, รายการ THE PRICE IS RIGHT (THAILAND), รายการเสน่หาสตอร์ร,ี รายการเกมส์ซอ่ นผี, รายการแก๊งป่ วนดวลราคา, YOU ARE MY FANTASY,
และ รายการ DANCE DANCE DANCE (THAILAND) เป็ นต้น มีรายได้รวม 253.81 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80.16 ของรายได้จากการให้บริการ
- รายได้รบั จ้างประชาสัมพันธ์สินค้าและการจัดกิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และรับจ้าง PLAN MEDIA VDO ONLINE ให้กบั ลูกค้ามีจาํ นวนรวม
ทังสิน 31 ราย มีรายได้รวม 49.78 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.72 ของรายได้จากการให้บริการ
- รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ (ช่วงทีว่างจากการใช้ถ่ายทํารายการของบริษัท) แก่บคุ คล/บริษัทภายนอก จํานวน 5 สตูดิโอ 16 โรงเก็บฉาก มี
รายได้รวม 13.03 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.12 ของรายได้จากการให้บริการ
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 220.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 95.99 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 30.32 โดย
แบ่งเป็ น
- รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ/ละคร ให้กบั สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ รวมถืงช่องทางออนไลน์ จํานวน 7 รายการ ได้แก่ รายการ THE
PRICE IS RIGHT (THAILAND), รายการ TAKE ME OUT REALITY, รายการแก๊งป่ วนดวลราคา, รายการเสน่หาสตอร์รี, YOU ARE MY FANTASY,
รายการ THE ATTITUDE และ รายการอาทิตย์อทุ ยั เดอะเจอร์นี เป็ นต้น มีรายได้รวม 190.96 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86.55 ของรายได้จากการ
ให้บริการ ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 62.85 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.76 จากจํานวนงานทีลดลงเมือเทียบกับปี 2561 และไม่มีงานละครทีส่งมอบและ
รับรู ร้ ายได้ภายในปี 2562 นี
- รายได้รบั จ้างประชาสัมพันธ์สินค้าและการจัดกิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และรับจ้าง PLAN MEDIA VDO ONLINE ให้กบั ลูกค้ามีจาํ นวนรวม
ทังสิน 16 ราย มีรายได้รวม 16.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.39 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 33.48 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 67.24 ซึงเป็ นผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณรายจ่ายทีล่าช้า ส่งผลให้แต่ละธุรกิจต้องประหยัดและตัด
งบประมาณรายจ่ายด้านประชาสัมพันธ์ลง
- รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ (ช่วงทีว่างจากการใช้ถ่ายทํารายการของบริษัท) แก่บคุ คล/บริษัทภายนอก จํานวน 5 สตูดิโอ 16 โรงเก็บฉาก มี
รายได้ในปี 2562 รวม 13.37 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.06 ของรายได้จากการให้บริการ เพิมขึนจากปี 2561 เท่ากับ 0.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 2.61 โดยเป็ นผลกระทบมาจากการลดงานจ้างผลิตของสถานีลง ลูกค้าทีมาใช้บริการสตูดิโอในการถ่ายทําก็มีความต้องการลดลง อย่างไรก็ตามการที
บริษัทมีสตูดิโอหลากหลายขนาดไว้รองรับงานถ่ายทํา จึงทําให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าภายนอกทีมาใช้บริการลดลงเพียงเล็กน้อย
สําหรับในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 155.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 65.19 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 29.55
โดยแบ่งเป็ น
- รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ/ละคร ให้กบั สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ รวมถืงช่องทางออนไลน์ จํานวน 9 รายการ ได้แก่ ละครวุน่ รักนักข่าว,
รายการ SHOW ME THE MONEY, รายการ THE PRICE IS RIGHT (THAILAND), รายการ TAKE ME OUT REALITY, รายการเสน่หาสตอรี, ละคร
MANNER OF DEAH, รายการ THE GUY OUT และ ละครสูตรเล่ยเ์ สน่หา เป็ นต้น มีรายได้รวม 144.66 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 93.06 ของ
รายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 46.30 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 24.25 โดยสาเหตุทีรายได้จากการรับจ้งผลิตรายการ/ละคร ยังคงลดลง
แม้จะมีละครเข้ามาในปี 2563 นีเกิดจากรายรับจ้างผลิตรายการรายการหนึง ได้เปลียนผูว้ า่ จ้างและสถานีออกอากาศ ปรับรูปแบบ ลดจํานวนเกมส์และจํา
ตอนลง ส่งผลให้รายได้ค่าจ้างผลิตลดลงอย่างมากถึงแม้วา่ ยังคงรับจ้างผลิตรายการเดิมอยู่ก็ตาม
- รายได้รบั จ้างประชาสัมพันธ์สินค้าและการจัดกิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และรับจ้าง PLAN MEDIA VDO ONLINE ให้กบั ลูกค้ามีจาํ นวนรวม
ทังสิน 6 ราย มีรายได้รวม 2.97 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.91 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 13.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 81.79 ซึงเป็ นผลกระทบโดยตรงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ SOCIAL DISTANCING ทําให้ไม่มีงานกิจกรรมเกิดขึน ซึง
กิจกรรมในปี 2563 ทีรับรู ร้ ายได้ส่วนใหญ่เป็ นงานด้านสือออนไลน์เกือบทังสิน
- รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ (ช่วงทีว่างจากการใช้ถ่ายทํารายการของบริษัท) แก่บคุ คล/บริษัทภายนอก จํานวน 5 สตูดิโอ 16 โรงเก็บฉาก มี
รายได้ในปี 2563 รวม 7.82 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.03 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 5.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
44.13 จากมาตรการของภาครัฐจากสถานการณ์โควิท-19 งดการถ่ายทํารายการ และทางสถานีโทรทัศน์นาํ รายการต่างๆ มาออกอากาศซํา จึงส่งผลต่อ
ลูกค้าทีชะลอการถ่ายทํารายการเทปใหม่ๆ ออกไป
บริษัทได้ม่งุ เน้นทีจะขยายงานในส่วนการรับจ้างผลิตรายการ/ละคร ทังทางสือโทรทัศน์และสือออนไลน์ และสร้างรายได้เพิมจากรายการต่างๆ ทีทาง
บริษัทถือลิขสิทธิอยู่ เพือทดแทนรายได้ทีลดลงอย่างต่อเนืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีลูกค้าปรับลดงบประมาณและกระจายเงินไปในสืออืนๆ ทําให้
ผูจ้ า้ งผลิตรายการ/ละคร และสถานีโทรทัศน์ปรับลดต้นทุนหรือเงินค่าจ้างผลิตลง ประกอบกับการนํารายการมาออกอากาศซําทําให้ความต้องการของการ
จ้างผลิตรายการใหม่ลดลง อีกทังส่งผลให้รายได้ในกลุ่มรับจ้างผลิตรายการ/ละคร ลดลงอย่างต่อเนืองทุกปี และในปี 2563 นีต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19
ซึงทําให้เศรษฐกิจหยุดชะงักลูกค้าหยุดการใช้เม็ดเงินโฆษณา ตลาดโฆษณาโดยรวมหดตัวลง
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รายได้อนื
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้อนเท่
ื ากับ 3.11 ล้านบาท 27.13 ล้านบาท และ 1.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.59 ร้อย
ละ 6.43 และร้อยละ 0.46 ของรายได้รวม ตามลําดับ
รายได้อนในปี
ื
2563 ส่วนใหญ่เกิดจาก กําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 0.36 ล้านบาท ดอกเบียรับจํานวน 0.18 ล้านบาท กําไรจากการจําหน่าย
ทรัพย์สินจํานวน 0.23 ล้านบาท และจากเงินกองทุนสํารองเลียงชีพรับคืน 0.13 ล้านบาท เป็ นต้น
ในปี 2562 บริษัทได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริษัท โมอินดี ดิจิตอล จํากัด ซึงเป็ นบริษัทร่วมมูลค่าเงินลงทุนทังสิน 27.92 ล้านบาท ให้แก่ ANYMIND
GROUP LIMITED โดยได้รบั ผลตอบแทนเป็ นตัวเงินและหุม้ บุริมสิทธิของ ANYMIND GROUP LIMITED มูลค่ารวม 53.33 ล้านบาท ทําให้เกิดกําไรจาก
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 25.41 ล้านบาท
ต้นทุนและกําไรขันต้น
ต้นทุนประกอบด้วย ต้นทุนทีเกิดจากธุรกิจทีมีรายได้ค่าโฆษณา รายได้การให้บริการ รายได้การบริหารศิลปิ น และรายได้จากการขายสินค้า ซึงต้นทุน
ขายและบริการหลัก ได้แก่ ค่าพิธีกร/นักแสดง ค่าจ้างแรงงาน ค่า PROPS/ART/COSTUME ค่าสถานทีถ่ายทํา/ทีพัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ถ่ายทํา ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเงินรางวัล/ของรางวัล ค่าจ้างผลิต ค่าตัดต่อ/ลงเสียง ค่าลิขสิทธิ ค่าเช่าเวลาสถานี เป็ นต้น ซึงทังหมดนีจะถูกจัดทําอยู่ในงบประมาณ
ถ่ายทําในแต่ละรายการ ซึงผ่านการอนุมตั ิตามขันตอนทุกครังก่อนดําเนินการผลิต
ปี 2561

กําไร (ขาดทุน) ขันต้น
ตามประเภทธุรกิจ

ปี 2562

ปี 2563

กําไร (ขาดทุน) ขันต้น อัตรากําไรขันต้น กําไร (ขาดทุน) ขันต้น อัตรากําไรขันต้น กําไร (ขาดทุน) ขันต้น อัตรากําไรขันต้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

การโฆษณา

68.39

33.74%

39.23

23.30%

39.27

29.23%

การให้บริการ

80.93

25.56%

69.88

31.67%

40.43

26.01%

0.59

16.34%

1.29

22.67%

0.91

23.64%

-

-

(0.02)

(28.57%)

0.23

67.65%)

149.91

28.67%

110.37

27.96%

80.84

27.50%

การบริหารศิลปิ น
การขายสินค้า
รวม

ในปี 2561 มีตน้ ทุนขายและบริการเท่ากับ 373.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.33 ของรายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนทีเกิดจาก
ธุรกิจทีมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 134.33 ล้านบาท จากธุรกิจทีมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 235.70 ล้านบาท จากธุรกิจทีมีรายได้จากการบริหาร
ศิลปิ นเท่ากับ 3.02 ล้านบาท เนืองจากในปี 2561 ราคาขายโฆษณาได้ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่องทีวีเดิม (ช่องอนาล็อค) ทีปรับตัวลดลงไปตามราคา
ของช่องทีวีดิจิทลั จึงส่งผลให้กาํ ไรขันต้นจากค่าโฆษณาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง ทางบริษัทจึงได้ปรับลดการผลิตรายการโฆษณาทีมีความสามารถใน
การทํากําไรน้อยลง และเพิมการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ การรับจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรับจ้างจัดงาน EVENT และการรับจ้าง PLAN
MEDIA VDO ONLINE
ในปี 2562 มีตน้ ทุนขายและบริการเท่ากับ 284.41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.04 ของรายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนทีเกิดจาก
ธุรกิจทีมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 129.16 ล้านบาท จากธุรกิจทีมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 150.76 ล้านบาท จากธุรกิจทีมีรายได้จากการบริหาร
ศิลปิ นเท่ากับ 4.40 ล้านบาท และจากธุรกิจทีมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 0.09 ล้านบาท ซึงในปี 2562 บริษัทมีอตั รากําไรขันต้นลดลงจากปี 2561
จากร้อยละ 28.67 เป็ นร้อยละ 27.96 ในปี 2562 เนืองจากในปี 2562 ราคาขายโฆษณาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองทําให้รายได้ต่อนาทีขายตําลงกว่าปี
2561 ในทางกลับกันต้นทุนทีใช้ในการผลิตรายการทีขายโฆษณายังคงประกอบด้วยต้นทุนทีสําคัญจึงสามารถประหยัดลงได้นอ้ ยกว่าอัตราการลดลงของ
ค่าโฆษณา จึงส่งผลให้กาํ ไรขันต้นจากค่าโฆษณาปรับตัวลดลง แต่สาํ หรับการรับจ้างผลิตรายการและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมทังการให้บริการ
สตูดิโอโดยรวมในปี 2562 สามารถทําอัตรากําไรได้สงู ขึนจากปี 2561 จากเดิมร้อยละ 25.56 เป็ นร้อยละ 31.67 ในปี 2562 เป็ นผลมาจากการควบคุม
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็ นไปตามนโยบายอัตรากําไรขันต้นทีบริษัทกําหนดไว้ แม้วา่ ปริมาณงานและรายได้รวมในกลุม่ งานนีจะลดลงแต่
ยังคงสามารถทําอัตรากําไรขันต้นได้เพิมขึน
สําหรับในปี 2563 มีตน้ ทุนขายและบริการเท่ากับ 213.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.50 ของรายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนที
เกิดจากธุรกิจทีมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 95.09 ล้านบาท จากธุรกิจทีมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 115.02 ล้านบาท จากธุรกิจทีมีรายได้จากการ
บริหารศิลปิ นเท่ากับ 2.94 ล้านบาท และจากธุรกิจทีมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 0.11 ล้านบาท
ในส่วนของธุรกิจโฆษณาในปี 2563 ทางบริษัทได้หยุดผลิตรายการทีทํากําไรขันต้นได้นอ้ ยกว่าทีประมาณการไว้ในปี 2562 ประกอบกับการปรับลด
วันออกอากาศของรายการ MASTER KEY ลงและนํารายการ WHO’S NO.1 มาออกอากาศแทน ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ทีเพิมขึน การปรับเปลียน
ลักษณะการดําเนินรายการของรายการ TAKE ME OUT ในแต่ละวันทําให้สามารถประหยัดต้นทุนได้มากขึน และต้นทุนผลิตทีลดลดจากการออกอากาศ
ซํา ส่งผลให้กาํ ไรขันต้นมีจาํ นวน 39.27 ล้านบาทเทียบเท่ากับปี 2562 ทีมีกาํ ไรขันต้นจํานวน 39.22 ล้านบาท แต่อตั รากําไรขันต้นในปี 2563 เท่ากับร้อย
ละ 29.23 เพิมสูงขึนกว่าปี 2562 ทีมีอตั รากําไรขันต้นทีร้อยละ 23.30
ในส่วนของธุรกิจการให้บริการในปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนจากธุรกิจการให้บริการเท่ากับ 115.02 ล้านบาท ลดลง 35.74 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
23.71 เมือเทียบกับปี ก่อน และมีกาํ ไรขันต้นจากธุรกิจการให้บริการในปี 2563 เท่ากับ 40.43 ล้านบาท ลดลง 29.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.14 เมือ
เทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากการสูญเสียรายได้และความสามารถในการทํากําไรจากรายการรับจ้างผลิตรายการหนึงซึงเป็ นรายการทีทํารายได้ได้สงู และ
เป็ นรายการหลักในการรับจ้างผลิตในปี 2561 ถึงแม้ในปี 2563 นีจะมีการรับจ้างผลิตละครเข้ามาทดแทนแล้วก็ตาม
ทังนี บริษัทมีอตั รากําไรขันต้น ในปี 2561 ปี 2562 และในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 28.67 ร้อยละ 27.96 และร้อยละ 27.50 ของรายได้รวมจากการขาย
และบริการ ตามลําดับ ซึงจะเห็นได้วา่ บริษัทยังคงควบคุมต้นทุนในการผลิตและรักษาระดับความสามารถในการทําอัตรากําไรขันต้นได้เทียบเท่าเดิมในแต่
ละปี แม้ในปี 2563 จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามาก็ตาม

ค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่าย
(% ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ)

สินสุด 31 ธ.ค. 61

สินสุด 31 ธ.ค. 62

สินสุด 31 ธ.ค. 63

ต้นทุนการจัดจําหน่าย

6.33

1.21%

4.85

1.23%

3.97

1.35%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

98.60

18.85%

105.62

26.75%

75.54

25.69%

104.93

20.06%

110.47

27.98%

79.51

27.04%

-

-

6.80

1.72%

-

-

0.29

0.06%

0.23

0.06%

1.25

0.43%

รวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ต้นทุนทางการเงิน

ทีมา : ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัทมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 104.93 ล้านบาท เท่ากับ 110.47 ล้านบาท
และเท่ากับ 79.51 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 20.06 ร้อยละ 27.98 และร้อยละ 27.04 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลําดับ
โดยมีรายละเอียดการเปลียนของต้นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี
ต้นทุนการจัดจําหน่าย
ต้นทุนการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่ารับรองลูกค้า ค่าทีปรึกษาทางการตลาด และค่านายหน้าเพือเสริมการขาย โดยในปี
2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนการจัดจําหน่าย เท่ากับ 6.33 ล้านบาท เท่ากับ 4.85 ล้านบาท และเท่ากับ 3.97 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยต้นทุนการจัดจําหน่าย ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 1.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.38 เมือเทียบกับปี 2561 เป็ นผลจากการปรับลด
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลงในปี 2562
สําหรับต้นทุนการจัดจําหน่าย ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 0.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.14 เมือเทียบกับปี 2562 เป็ นผลมาจากการยกเลิก
การลงทุนและจดทะเบียนเลิกดําเนินงานของบริษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจเกียวกับการขายเครืองสําอางค์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสือมราคา ค่าทีปรึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ โดยในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 98.60 ล้านบาท เท่ากับ 105.62 ล้านบาท และเท่ากับ 75.54 ล้านบาท
ตามลําดับ
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 เพิมขึนจากปี 2561 เท่ากับ 7.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.12 เมือเทียบกับปี 2561 เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษ
ทีเพิมขึนจากการรับรู เ้ งินชดเชยเพือพนักงานเกษี ยณอายุเพิมขึนภายในปี จากผลของการเปลียนแปลงการคํานวณใหม่ 3.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางภาษี
เพิมขึน 5.33 ล้านบาท เงินชดเชยพนักงาน 2.70 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเพิมขึน 1.48 ล้านบาท แต่เมือพิจารณาโดยดูจากเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายประจําแล้วบริษัทยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้
สําหรับค่าใข้จ่ายในการบริหารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 30.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.48 เมือเทียบกับปี 2562 เป็ นผลมาจากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายพิเศษในปี 2562 การลดปริมาณพนักงานลงในปี 2563 และมาตรการต่างๆ ทีทางภาครัฐออกมาช่วยเหลือทังการลดเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม และการพักการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ โดยรวมจึงส่งผลให้รายจ่ายเกียวกับพนักงานลดลงเป็ นจํานวนเท่ากับ 20.32 ล้าน
บาท เมือเทียบกับปี 2562 และจากผลของสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทําให้
บริษัทต้องลดค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ นลงและควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวด จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทส่วนอืนๆ ในปี 2563 ลดลง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ในปี 2562 บริษัทได้พิจารณารับรู ผ้ ลขาดทุนจากการตังค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยมทีเกิดจากบริษัทย่อยจํานวน 6.80 ล้านบาท เนืองจากมีผล
ขาดทุนสะสมและไม่เป็ นไปตาม PROJECTION ทีได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาร่วมลงทุน และยังมีความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต ซึงในปี 2563
บริษัทย่อยดังกล่าวได้ปรับเปลียนโครงสร้างการลงทุนและการบริหารงานแต่ยงั คงมีผลขาดทุนต่อเนืองอยู่
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบียจ่าย และดอกเบียจ่ายตามสิทธิการใช้ทรัพย์สินจากสัญญาเช่า โดยในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมี
ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 0.29 ล้านบาท เท่ากับ 0.23 ล้านบาท และเท่ากับ 1.25 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2563 เพิมขึนเท่ากับ 1.02 ล้านบาท เมือ
เทียบกับปี 2562 มาจากการรับรูด้ อกเบียจ่ายตามสิทธิการใช้ทรัพย์สินจากสัญญาเช่าทีมาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทังจํานวน
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กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทมีกาํ ไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 34.54 ล้านบาท 4.00 ล้านบาท และ (4.48) ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากับร้อยละ 6.60 ร้อยละ 1.01 และร้อยละ (1.52) ตามลําดับ โดยการลดลงของกําไรสุทธิในปี 2562
การลดลงของอัตรากําไรสุทธิปี 2562 ทีปรับลดลงจํานวน 30.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88.42 เมือเทียบกับปี 2561นันเป็ นผลมาจากรายได้รวม
จากการขายและบริการทีลดลงอย่างมากตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโฆษณา ซึงลดลงมาจากปี 2561 เท่ากับ 128.18 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 24.51
และส่งผลต่อกําไรขันต้นทีลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 39.54 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.38 จะพบว่ากําไรขันต้นลดลงในอัตราทีสูงกว่าอัตราการลดลงของ
รายได้ และเกิดจากการลดลงของความสามารถในการทํากําไรขันต้นของธุรกิจโฆษณาจากร้อยละ 33.74 เหลือร้อยละ 23.30 ในปี 2562
โดยนอกจากผลของการลดลงของอัตราการทํากําไรขันต้นในปี 2562 บริษัทได้มีการรับรูค้ ่าใช้จ่ายจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
เพิมจํานวน 6.80 ล้านบาท และรับรู ค้ ่าใช้จ่ายทีไม่ได้เกิดขึนตามปกติภายในปี 2562 อีกจํานวนรวม 13.41 ล้านบาทผ่านค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่
ภายในปี บริษัทได้รบั รู ก้ าํ ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 25.40 ล้านบาท จึงส่งผลให้กาํ ไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 ลดลงเหลือ 4.00 ล้าน
บาท
สําหรับผลขาดทุนในปี 2563 นันมีสาเหตุมาจากกําไรขันต้นทีลดลงจํานวน 29.53 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2562 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้
จากการขายและบริการจํานวน 100.78 ล้านบาท เป็ นการลดลงของรายได้ค่าโฆษณาจํานวน 34.03 ล้านบาท และการลดลงของรายได้ค่าบริการ 65.19
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากตลาดโฆษณาทีหดตัวลง การจ้างงานผลิตและการถ่ายทํารายการลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
แม้บริษัทจะสามารถรักษาระดับของอัตราการทํากําไรขันต้นไว้ได้ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ในอัตราทีไม่เปลียนแปลงจาก
ปี 2562 เมือเทียบกับยอดขายของปี แต่กาํ ไรขันต้นก็ยงั คงไม่เพียงพอทีจะมาชดเชยค่าใช้จ่ายประจําทีเกิดขึน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 5.12 ร้อยละ 0.65 และร้อยละ (0.73) ตามลําดับ
โดยการลดลงของอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 เกิดจากการลดลงของกําไรสุทธิของปี 2562 เมือเทียบกับปี 2561 เป็ นจํานวน 30.54 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 88.42 และการลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 จากปี 2561 ทีลดลงจาก 674.16 ล้านบาท เป็ น 612.36 ล้านบาท ซึงเกิดจากการที
บริษัทจ่ายเงินปั นผลในปี 2562 จํานวน 64.00 ล้านบาทเมือรวมกับกําไรสุทธิประจําปี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 จึงลดลง 57.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
8.59 เมือเทียบกับปี 2561 จะเห็นได้วา่ บริษัทมีกาํ ไรสุทธิประจําปี ทีลดลงสูงกว่าการลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จึงส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ในปี
2562 ลดลงเมือเทียบกับปี 2561 อัตราร้อยละ 1.99
สําหรับในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4.48 ล้านบาท จึงส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ติดลบในอัตราร้อยละ (0.73) ซึงเกิดจากการลดลง
ของกําไรสุทธิจาํ นวน 8.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 212.00 เมือเทียบกับปี 2562 และจากการลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 3.41 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.56 เมือเทียบกับปี 2562
14.2 ฐานะทางการเงินของบริษัทสินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 759.64 ล้านบาท 756.45 ล้านบาท และ 706.53 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยรายการสินทรัพย์ทีสําคัญทีมีผลต่อการเปลียนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดงั นี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 52.79 ล้านบาท 47.46 ล้านบาท
และ 52.17 ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.95 ร้อยละ 6.27 และร้อยละ 7.38 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยประกอบด้วยเงินสดในมือและ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินลงทุนชัวคราว/สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
บริษัทมีเงินลงทุนชัวคราวทีจะถือไว้โดยระบุช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี และอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออัตราดอกเบียเปลียนแปลงเมือต้องการ ส่วน
ของเงินลงทุนชัวคราวนีจึงได้ถกู จัดประเภทไว้เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีเงินลงทุนชัวคราวทีเป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 0.14 ล้านบาท 0.50 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.14 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.00 ของ
สินทรัพย์รวมตามลําดับ
บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุเวียนอืนทีในปี 2563 จํานวน 0.52 ล้านบาท โดยเป็ นสินทรัพย์ทีถูกจัดประเภทใหม่ออกมาจากเงินลงทุนชัวคราวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีบังคับใช้ใหม่
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
บริษัทมีรายการลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 127.73 ล้านบาท 102.21 ล้าน
บาท และ 58.36 ล้านบาทตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.81 ร้อยละ 13.51 และร้อยละ 8.26 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดลูกหนี
การค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน ดังนี
ลูกหนีการค้า
บริษัทมีลูกหนีการค้าสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 113.01 ล้านบาท 72.35 ล้านบาท และ 53.84 ล้านบาท
ตามลําดับ
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รายการลูกหนีการค้า

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

43.36

52.75

25.53

น้อยกว่า 3 เดือน

69.51

17.73

24.83

เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน

-

1.84

4.35

เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

0.38

0.03

-

เกินกว่า 12 เดือน

4.88

5.13

1.54

118.14

77.48

56.25

(5.13)

(5.13)

-

-

-

(2.41)

113.01

72.35

53.84

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ

รวมลูกหนีการค้า
หักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ลูกหนีการค้า-สุทธิ

ในปี 2561 มีลกู หนีรายใหญ่ๆ ทีเป็ นผูจ้ า้ งผลิตรายการโทรทัศน์ จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ้างจัด EVENT และจ้าง PLAN MEDIA VDO
ONLINE ทีทางบริษัทได้ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับงานและรอรับเงินตามรอบเครดิตทีได้รบั จากลูกค้า สําหรับปี 2562 นันลูกหนีการค้าทีค้างรับ
ปลายปี 2561 ได้รบั ชําระแล้วภายในปี จึงส่งผลให้ลกู หนีปลายปี 2562 มียอดลดลง
ในปี 2562 อายุลกู หนีของบริษัทกว่าร้อยละ 68.08 เป็ นลูกหนีทียังไม่ครบกําหนดชําระ และกว่าร้อยละ 22.88 เป็ นลูกหนีทีเกินกําหนดน้อยกว่า
3 เดือน ซึงส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีทีเป็ นผูว้ า่ จ้างผลิตรายการทีอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน และลูกหนีร้อยละ 6.62 เป็ นลูกหนีทีค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
โดยบริษัทมีนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีการค้าทีมียอดค้างชําระหนีเกินกว่า 12 เดือน โดยตังสํารองตามยอดหนีทีมี และจะตัด
จําหน่ายหนีสูญเมือบริษัทได้ติดตามทวงถามลูกหนีจนถึงทีสุดแล้ว ซึงการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีผ่านมาเป็ นไปตามนโยบายทีบริษัทกําหนด
สําหรับในปี 2563 ยอดลูกหนีการค้าลดลง 18.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.58 เมือเทียบกับปี 2562 สาเหตมาจากการตัดหนีสูญจากลูกหนี
การค้ารายหนึงเมือคดีถึงทีสุดแล้ว และจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 โดยใช้วิธีการทางสถิติการรับชําระหนียอดหลังเพือรับรู ้
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหนีคงค้าง และจากสาเหตุหลักทีส่งผลให้ยอดลูกหนีการค้าลดลงคือปริมาณยอดขายทีลดลง
บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลกู หนีการค้าระหว่าง 15 ถึง 90 วัน ขึนอยู่กบั การเจรจาและการพิจารณาความ
เหมาะสมจากฝ่ ายบริหารสําหรับลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทกําหนดนโยบายในการติดตามหนีสําหรับลูกหนีทีมีอายุเกินกว่า 90 วัน ผ่านการออกจดหมาย
ทวงถามไปยังลูกหนีดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนีถัวเฉลียของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 61.55 วัน เท่ากับ 90.35 วัน และเท่ากับ 82.95
วันตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายอย่างมากในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมาจากปี 2561 ถึงปี 2562 ทีมียอดขายเท่ากับ
552.96 ล้านบาท เท่ากับ 394.78 ล้านบาท และเท่ากับ 294.00 ล้านบาท ซึงลดลงสูงกว่าอัตราการลดลงของลูกหนีการค้าถัวเฉลียทียังคงสูงด้วยยอดยก
มาต้นปี ซงลู
ึ กหนีการค้าคงเหลือส่วนใหญ่จะมาจากลูกหนีการค้าค่าโฆษณา
ในแต่ละปี ทางบริษัทยังคงสามารถควบคุมระยะเวลาการให้สินเชือให้ยงั อยู่ในเกณฑ์นโยบายทีไม่เกิน 90 วันอยู่ถึงแม้สภาวะตลาดโฆษณาจะ
ปรับตัวลดลง สถานี โทรทัศน์ต่างๆ ว่าจ้างผลิตรายการใหม่นอ้ ยลง รวมถึงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไว้รสั โควิด-19 ก็ตาม โดยการเรียกเก็บเงิ น
ล่วงหน้าสําหรับลูกใหม่ และตรวจสอบฐานะทางการเงินของลูกค้าใหม่ก่อนพิจารณาให้ระยะเวลาสินเชือ พร้อมทังมีระบบงานและมาตรการทีสามารถ
ติดตามสถานะลูกหนีอย่างรวดเร็ว
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
รายการลูกหนีหมุนเวียนอืน ได้แก่ ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้คา้ งรับ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี
2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายการลูกหนีอืน เท่ากับ 14.72 ล้านบาท 29.12 ล้านบาท และ 4.37 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงในแต่ละปี ลูกหนีอืนเกิด
จากรายได้คา้ งรับจากงานรับจ้างผลิตรายการซึงได้ทาํ การส่งมอบเทปเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตรวจรับและขันตอนในการเปิ ดเอกสารเพือประกอบ
จึงยังไม่สามารถเปิ ดใบแจ้งหนีเรียกเก็บเงินได้ ส่งผลให้มีรายได้คา้ งรับจากงานทีได้รบั รู ร้ ายได้แล้วแต่ยงั ไม่สามารถเปิ ดใบแจ้งหนีได้ โดยในปี 2562 บริษัท
มีรายได้คา้ งรับจากการผลิตรายการโทรทัศน์จาํ นวน 27.58 ล้านบาท เพิมขึน 15.43 ล้านบาทจากปี 2561 และในปี 2563 บริษัทมีรายได้คา้ งรับจากการ
ผลิตรายการโทรทัศน์จาํ นวน 3.18 ล้านบาท ลดลง 24.40 ล้านบาทจากปี 2562 ซึงเป็ นผลมาจากปริมาณงานและมูลค่างานรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ที
ลดลง
สินค้าคงเหลือ
บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 29.65 ล้านบาท 60.29 ล้านบาท และ 39.00 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 3.90 ร้อยละ 7.97 และร้อยละ 5.52 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการสินค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 96.49 ของรายการสินค้าคงเหลือ
ทังหมด เป็ นผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ทีเกิดจากการถ่ายทําล่วงหน้าเพือรอออกอากาศหรือส่งมอบ และค่าดําเนินการต่างๆ สําหรับเตรียมความพร้อม
ก่อนถ่ายทํา
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31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต

รายการสินค้าคงเหลือ

27.07

57.89

37.63

หนังสือ/แผ่นซีดี

0.05

0.05

0.05

เครืองสําอาง

0.74

0.48

0.42

สินค้าคงเหลืออืนๆ

1.79

1.87

0.90

29.65

60.29

39.00

รวม

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย ลูกหนีสรรพากร ค่ามันจํา และสินทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี
2563 บริษัทมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอืนเท่ากับ 44.60 ล้านบาท 43.44 ล้านบาท และ 38.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.87 ร้อยละ 5.74 และ
ร้อยละ 5.43 ของสินทรัพย์รวม โดยเกือบทังหมดของแต่ละปี เป็ นยอดลูกหนีสรรพากรทีเกิดจากบริษัทขอคืนภาษี เงินได้นิติบคุ คลไป ซึงในปี 2563 มียอด
ลูกหนีสรรพากรทังสิน 37.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.82 เมือเทียจากยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืนของปี
เงินลงทุนระยะยาวอืน/สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน/เงินลงทุนเผือขาย
งบการเงินรวม

รายการ

สินสุด 31 ธ.ค. 61

สินสุด 31 ธ.ค. 62

สินสุด 31 ธ.ค. 63

เงินลงทุนระยะยาวอืน

-

-

31.66

4.19%

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

-

-

-

-

35.23

4.64%

55.21

7.30%

35.23

4.64%

86.87

11.49%

เงินลงทุนเผือขาย
รวม

106.64
106.64

15.09%
15.09%

ในปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอืน เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจํานวน 26.66 ล้านบาท และเงิน
ลงทุนในฉลากออมทรัพย์จาํ นวน 5.00 ล้านบาท
ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีเงินลงทุนเผือขายทีไม่ระบุช่วงเวลา และอาจถือไว้เกินกว่า 1 ปี หรือขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออัตราดอกเบีย
เปลียนแปลงตามต้องการ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายนีจึงได้ถูกจัดประเภทไว้เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน 35.23 ล้านบาท แลจํานวน 55.21
ล้านบาทตามลําดับ
ในปี 2563 บริษัทจัดประเภทรายการของเงินลงทุนระยะยาวอืนและเงินลงทุนเผือขายรวมไว้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน โดยยอดใน
ปี 2563 ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวอืน (เดิม) เท่ากับ 31.93 ล้านบาท และจากเงินลงทุนเผือขาย (เดิม) เท่ากับ 74.71 ล้านบาท รวมเป็ น 106.64
ล้านบาท
เมือพิจารณาจากยอดรวมของทัง 3 ประเภท บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอืน/สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน/เงินลงทุนเผือขาย รวมกันในปี 2561 ปี
2562 และ
ปี 2563 เท่ากับ 35.23 ล้านบาท 86.87 ล้านบาท และ 106.64 ล้านบาทตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.64 ร้อยละ 11.49 และร้อยละ 15.09
ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 2563 เพิมขึน 19.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.76 เกิดจากการเปลียนการลงทุนในเงินลงทุนเผือขาย(เดิม) ไปลงทุนใน
กองทุนทีลงทุนในตราสารทุนแทนด้วยมูลค่าการลงทุนที เพิมมากขึนจากกระแสเงินรับเข้า จากส่ วนทีเกินกว่าเงิ นทุนหมุนเวียนทีจําเป็ นต้องใช้ในการ
ดําเนินงาน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าดอกเบียเงินฝาก
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 413.29 ล้านบาท 401.25 ล้านบาท
และเท่ากับ 387.23 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.41 ร้อยละ 53.04 และร้อยละ 54.81 ของสินทรัพย์รวม ทังนี การลดลงของรายการทีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2561 - 2563 เป็ นการลดลงของมูลค่าตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน การซือสินทรัพย์ใหม่ และการตัดจําหน่าย ตามการใช้งานใน
เกณฑ์ปกติ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 6.18 ล้านบาท 7.35 ล้านบาท
และ 5.83 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.81 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.83 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึงรายการดังกล่าวเกิดจากการถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที 12 เรืองภาษี เงินได้ ทีกําหนดให้กิจการต้องรับรู ค้ ่าใช้จ่ายภาษี เงินได้สาํ หรับงวด ซึงประกอบไปด้วย ภาษี เงินได้งวดปั จจุบนั และ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี 2561 ถึง ปี 2563 แสดงดังตาราง

95

รายการ (ณ วันที 31 ธันวาคม)

2561

2562

2563

ค่าเผือสินค้าล้าสมัย

-

0.03

0.05

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

1.20

1.20

-

-

-

0.66

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าทีดินและอาคาร

1.54

1.54

1.55

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.33

4.40

3.51

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

0.14

0.22

0.60

กําไรจากหลักทรัพย์เผือขายทียังไม่เกิดขึน

(0.03)

(0.04)

(0.54)

6.18

7.35

5.83

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

แหล่งทีมาของเงินทุน
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีหนีสินรวม เท่ากับ 85.48 ล้านบาท 143.93 ล้านบาท และ 97.42 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ร้อยละ 19.03 และร้อยละ 13.79 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทังนี รายการหนีสินทีมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ มีดงั นี
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
บริษัทมีรายการเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 56.83 ล้านบาท 71.54 ล้าน
บาท และ 43.91 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.48 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 6.21 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดเจ้าหนี
การค้าและเจ้าหนีอืน ดังนี
เจ้าหนีการค้า
บริษัทมีเจ้าหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 40.74 ล้านบาท 51.13 ล้านบาท และ 25.17 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าในปี 2562 เกิดจากการถ่ายทําละครทีบริษัทรับจ้างผลิตเรืองนึง โดยเป็ นเจ้าหนีการค้าจากค่านักแสดงทีตัง
เพิมขึนในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และยอดทีลดลงในปี 2563 เกิดจากปริมาณงานทีลดลงและการเลือนการถ่ายทําในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ทีเกิดการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที 2
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย ส่วนลดค้างจ่ายให้กบั ตัวแทนโฆษณา และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน โดยบริษัทมีเจ้าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31
ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 16.09 ล้านบาท 20.41 ล้านบาท และ 18.74 ล้านบาท ซึงการเพิมขึนของเจ้าหนีอืนในปี 2562 เกิด
จากบริษัทรับรู ค้ ่าใช้จ่ายทีเกิดจากการการขอคืนภาษี และการเปลียนนโยบายการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน จึงส่งผลให้มีค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานในปี
2562 ทียังไม่ได้จ่ายชําระภายในปี เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 4.32 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 26.85 เมือเทียบกับปี 2561 สําหรับในปี 2563 ลดลง 1.67
ล้านบาท เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการขอคืนภาษี และการเพิมขึนของส่วนลดค้างจ่ายให้กบั ตัวแทนโฆษณาจากการทําข้อตกลงกับ
AGENCY รายหนึงเพิมยอดขายโดยรวมของค่าโฆษณา
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 674.16 ล้านบาท 612.52 ล้านบาท และ 609.11 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 88.75 ร้อยละ 80.97 และร้อยละ 86.21 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยบริษัทมีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 31
ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 101.33 ล้านบาท 44.45 ล้านบาทและ 41.17 ล้านบาทตามลําดับ การเปลียนแปลงทีสําคัญเกิดจาก
เมือวันที 16 พฤษภาคม 2561 ซึงเป็ นวันใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริษัท (TVT-W1) ครังสุดท้าย โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษัท (TVT-W1) ในวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครังทีผ่านมาเลย ซึงในครังสุดท้ายนีมีผมู้ าใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครังสุดท้ายรวมทังสินจํานวน 30,075 สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ในราคา 1.50 บาทต่อหุน้ และทางบริษัทได้รบั ชําระเงินค่าหุน้ และ
ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนทีชําระแล้วเมือวันที 23 พฤษภาคม 2561 ส่งผลให้ทนุ ทีออกและชําระแล้วเพิมขึนเป็ นจํานวนเงิน 7,518.75 บาท (มูลค่าหุน้
สามัญหุน้ ละ 0.25 บาท) เป็ นจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วเพิมขึนอีก 30,075 หุน้
เมือวันที 23 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลจํานวน 64 ล้านบาท จากมติทีได้รบั การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 24 เมษายน
2562 โดยกําหนดจ่ายในอัตรา 0.08 บาทต่อหุน้ จํานวน 800,030,075 หุน้ จากกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี 2561 เฉพาะของบริษัท
เมือวันที 10 กันยายน 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุน้ เพิมทุนของ บริษัท บิกเบรน จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อย โดยได้จดทะเบียนเพิมทุนจํานวน 5.57
ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 55,700 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท และเรียกชําระค่าหุน้ เต็มจํานวนแล้ว รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 13.57 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 135,700 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท (จากทุนจดทะเบียนเดิม 8.00 ล้านบาท) ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัท
ดังกล่าวเปลียนจากร้อยละ 51.00 เป็ นร้อยละ 71.11 ตังแต่วนั ที 10 กันยายน 2563
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โดยการเพิมขึนของกําไรสะสมในปี 2561 เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิประจําปี ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่ 31.10 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2561 บริษัทงด
จ่ายเงินปั นผล และในปี 2562 บริษัทมีกาํ ไรสะสมลดลง 56.88 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.13 เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 64.00 ล้านบาท และมี
กําไรสะสมส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่จาํ นวน 7.70 ล้านบาท สําหรับในปี 2563 บริษัทมีกาํ ไรสะสมลดลง 3.28 ล้านบาท จากผลขาดทุนประจําปี และการ
ยกเลิกการลงทุนในบริษัทย่อย
ทังนีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 0.13 เท่า 0.23 เท่า และ 0.16 เท่า ตามลําดับ โดยทีในปี
2562 อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิมขึน 0.10 เท่าเมือเทียบกับปี 2561 เกิดจากหนีสินหมุนเวียนทีเพิมขึนจากในปี 2561 จํานวน 66.00 ล้านบาท
มาเป็ น 127.22 ล้านบาทในปี 2562 เป็ นผลมากจากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนทีเพิมขึนจากงานผลิตละครในช่วงสินปี 2562 และรายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าจ้างผลิตละครและรายการ สําหรับปี 2563 อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 0.07 เท่าเมือเทียบกับปี 2562 เกิดจากหนีสินรวมลดลง 46.51
ล้านบาทจากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนลดลง 27.63 ล้านบาท และรายได้รบั ล่วงหน้าลดลง 22.48 ล้านบาท แต่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเพียง
3.41 ล้านบาท
สภาพคล่อง
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ากับ 254.91 ล้านบาท 257.41 ล้านบาทและ 188.43 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.56 ร้อยละ 34.03 และร้อยละ 26.67 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยในปี 2562 มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึน 2.50 ล้านบาท
เมือเทียบกับปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 0.98 มีสาเหตุมาจากการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือจํานวน 30.64 ล้านบาท เป็ นการเพิมขึนจากต้นทุนในการผลิต
ละครทีบริษัทรับจ้างผลิตจากสถานีแห่งหนึง ซึงอยู่ในช่วงใกล้ส่งมอบเพือรับรูร้ ายได้จึงส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทในปี 2562 เพิมขึน สําหรับใน
ปี 2563 มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 68.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.80 เมือเทียบกับปี 2562 สาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนีการค้าและสินค้า
คงเหลือ
บริษัทมีหนีสินหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 66.00 ล้านบาท 127.22 ล้านบาทและ 73.27 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.69 ร้อยละ 16.82 และร้อยละ 10.37 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
จากการเปลียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีสินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
เท่ากับ 3.86 เท่า 2.02 เท่า และ 2.57 เท่าตามลําดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.74 เท่า 1.18 เท่า และ 1.51 เท่าตามลําดับ ซึงจะเห็น
ได้ว่าในปี 2562 บริษัทมีสภาพคล่องลดลงจากหนีสินหมุนเวียนทีเพิมขึนจํานวน 61.22 ล้านบาท และบริษัทได้นาํ เงินสดไปลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
เพิมขึนจํานวน 19.98 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึนน้อยกว่าการเพิมขึนของหนีสินหมุนเวียนอยู่มาก ทําให้อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ลดลงในปี 2562 เช่นกัน เนืองจากการสินทรัพย์สภาพคล่องลดลงจากการนําเงินสดไปลงทุนและนําไปใช้ในการผลิตละครทียังไม่ได้ส่งมอบ สําหรับในปี
2563 อัตราส่วนสภาพคล่องสูงขึน 0.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสูงขึน 0.33 เท่า เมือเทียบกับปี 2562 สาเหตุมาจากการลดลงของหนีสิน
หมุนเวียนทีลดลงสูงกว่าการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
เมือพิจารณา CASH CYCLE ของบริษัทจะพบว่าใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมี CASH CYCLE เท่ากับ 66.12 วัน เท่ากับ 89.13 วัน และ
เท่ากับ 102.73 วันตามลําดับ ซึงในปี 2562 CASH CYCLE มีระยะเวลาเพิมขึน 23.01 วันเมือเทียบกับปี 2561 ซึงเกิดจากระยะเวลาการเก็บหนีทีเพิมขึน
จาก 61.55 วันในปี 2561 มาเป็ น 90.35 วันในปี 2562 จากยอดขายรวมทีลดลงอย่างมากในปี 2562 ประกอบกับลูกหนีการค้าถัวเฉลียจากยอดปลายปี
2561 มีค่อนข้างสูงจึงทําให้อตั ราการหมุนของลูกหนีการค้าตําลงเหลือ 4.04 วัน จึงทําให้ CASH CYCLE มีจาํ นวนวันทีสูงขึนในปี 2562 สําหรับในปี
2563 CASH CYCLE เพิมขึน 13.60 วัน เกิดจากระยะเวลาการขายสินค้าเพิมขึน 27.33 วัน รวมกับระยะเวลาการเก็บหนีลดลง 7.40 วัน แต่ระยะเวลา
การชําระหนีสูงขึนเพียง 6.33 วัน จึงทําให้ CASH CYCLE เพิมขึน เมือพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็ นผลสินค้าคงเหลือของปี 2562 สูงมากเมือเทียบกับปี
2563 จึงส่งผลให้สินค้าคงเหลือถัวเฉลียยังคงสูงเมือเทียบกับต้นทุนขายในปี 2563 นันเอง
กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดรับเข้าจากกิ จกรรมการดําเนินงานเท่ากับ 12.04 ล้านบาท 57.72 ล้านบาท และ
29.26 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรับเข้าจากกิจกรรมดําเนินงานเพิมขึนอย่างมากเมือเทียบกับปี 2561 เป็ นจํานวน 45.68
ล้านบาท เป็ นผลมากจากกระแสเงินสดรับเข้าจากลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืนจํานวน 25.51 ล้านบาทในทางกลับกันในปี 2561 เป็ นกระแสเงิน
สดจ่ายออกถึง 67.07 ล้านบาท และยังมีกระแสเงินสดรับจากหนีสินหมุนเวียนอืน 39.20 ล้านบาท ทีเกิดจากเงินรับล่วงหน้าและได้นาํ กระแสเงิ นสดใน
ส่วนนีไปลงทุนในสินค้าคงเหลือเพิมจํานวน 30.81 ล้านบาท จึงทําให้กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานในปี 2562 เพิมขึนเป็ น 57.72 ล้านบาท สําหรับ
ในปี 2563 กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานลดลงเหลือ 29.26 ล้านบาท ลดลง 40.01 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2562 เนืองมาจากมีกระแสเงินออกจาก
รายได้รบั ล่วงหน้า 22.48 ล้านบาท ซึงเมือเทียบกับปี 2562 แล้วมีกระแสเงินสดรับเข้าจากหนีสินหมุนเวียนอืน 39.20 ล้านบาท
ในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน รับเข้าเท่ากับ 9.35 ล้านบาท รับเข้าเท่ากับ 5.00 ล้านบาท
และจ่ายออกเท่ากับ 22.81 ล้านบาท ตามลําดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรับเข้าจากกิจกรรมลงทุนลดลง
4.35 ล้านบาทเมือเทียบกับในปี 2561 เกิดจากบริษัทนําเงินทีรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 26.67 ล้านบาท ไปลงทุนเพิมในหลักทรัพย์เผือขาย
รวม 21.12 ล้านบาท สําหรับในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายออกจากกิจกรรมการลงทุนเพิมขึน 27.81 ล้านบาทเมือเทียบกับปี 2562 เกิดจากการใน
ปี 2562 มีเงินสดรับเข้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่าม 26.67 แต่ในปี 2563 ไม่มีเงินรับเข้าจากกิจกรรมนีเหมือนปี 2562
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ในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายออกเท่ากับ 0.60 ล้านบาท จ่ายออกเท่ากับ 64.97 ล้าน
บาท และจ่ายออกเท่ากับ 2.10 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2561 จ่ายออกลดลงเหลือ 0.60 ล้านบาท เป็ น
การจ่ายเงินตามหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ในปี 2562 บริษัทประกาศงดจ่ายเงินปั นผลจํานวน 64.00 ล้านบาท สําหรับในปี 2563 กระแสเงินสด
จ่ายออกจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 2.10 ล้านบาท เพิมขึน 1.13 ล้านบาทจากปี 2562 เป็ นผลมาจากการรับรู ห้ นีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทีเพิมขึน
จากการรับรู ส้ ิทธิการใช้งานในสินทรัพย์ทีเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ในปี 2563
บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (CASH BASIS) ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 0.74 เท่า เท่ากับ 0.80 เท่า และเท่ากับ
3.62 เท่า ตามลําดับ การเพิมขึนของความสามารถในการชําระภาระผูกพันจาก 0.74 เท่ามาเป็ น 0.80 เท่าในปี 2562 เนืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับ
จากการดําเนินงานเพิมขึนเป็ น 57.72 ล้านบาท ซึงสูงกว่าสัดส่วนของการเพิมขึนของภาระผูกพันจากรายจากเพือการลงทุนทีลดตําลงในปี 2562 จึงทําให้
อัตราความสามารถในการชําระภาระผูกพันในปี 2562 สูงขึน สําหรับในปี 2563 ความสามารถในการชําระภาระผูกพันเพิมขึนจาก 0.80 เท่ามาเป็ น 4.56
เท่าในปี 2563 เนืองจากภาระผูกพันทีเกิดจากการจ่ายซือทรัพย์สินลดลงและในปี 2563 งดจ่ายเงินปั นผล จึงส่งผลให้ภาระผูกพันลดลงสูงกว่ากระแสเงิน
สดรับจากการดําเนินงานทีลดลงน้อยกว่า
14.3 ปั จจัยและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อปั จจัยความเสียง ได้แก่
แนวโน้มการเปลียนของอุตสาหกรรมโฆษณา
ปั จจุบนั กระแสความนิยมในสือออนไลน์ (SOCIAL MEDIA) กําลังเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองทําให้เกิดช่องทางการโฆษณาใหม่ๆ ขึนมาก ไม่ว่าจะเป็ น
YOUTUBE, FACEBOOK, LINE, INTERNET และทาง APPLICATION ต่างๆ รวมถึงสือนอกบ้าน ทีกําลังพัฒนาเติบโตขึนอย่างมาก ทําให้เม็ดเงิน
โฆษณาทีมีอยู่ในตลาดถูกจัดสรรออกไปจากสือโฆษณาทางโทรทัศน์ อีกทังมูลค่าของตลาดโฆษณาทางทีวีประเภทต่างๆ ยังปรับตัวลดลงทุกปี
และการโฆษณาในสือออนไลน์ทงหมดในปั
ั
จจุบนั สามารถทําได้โดยง่าย มีตน้ ทุนในการโฆษณาตํา จึงทําให้เกิดผูผ้ ลิตสือรายใหม่ๆ ขึนในตลาดเป็ นอย่าง
มาก เกิดการแข่งขันเพือช่วงชิงฐานผูช้ มโฆษณา พร้อมกับมีเทคโนโลยีและเทคนิคการโฆษณาใหม่ๆ ออกมารวดเร็วและต่อเนืองเจาะจงเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่า และมีตวั ชีวัดทีชัดเจน
การเปลียนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเปลียนจากการรับชมรายการต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ ไปเป็ นการดูยอ้ นหลังผ่านช่องทางต่างๆ ทังทางโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน ทางอินเทอร์เน็ตทีวี และรับชมผ่านทางแอ็ปพลิเคชันต่างๆ เช่น NETFLIX ทําให้จาํ นวนผูช้ มผ่านทางโทรทัศน์ลดลง สินค้าต่างๆ ก็ปรับเปลียนงบลดงบ
ค่าโฆษณากระจายไปในสืออืนๆ แทน
ทังนีบริษัทยังคงหาช่องทางการทํารายได้ใหม่ๆเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทังความพร้อมด้านการเป็ นผูผ้ ลิตรายการ/ละครทังทางสือโทรทัศน์
และสือออนไลน์ การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรทังด้านการจัดทําแผนงานการเป็ นผูผ้ ลิต CONTENTS และการจัดการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สือและช่องทางต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนียังสร้างมูลค่าเพิมให้แก่รายการทีบริษัทถือลิขสิทธิอยูโ่ ดยการนําเสนอขายลิขสิทธิไปยังผูผ้ ลิตในต่างประเทศ เช่น
จีน และญีปุ่ น เป็ นต้น
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บรษัท ทีว ธันเดอร (มหาชน) และบรษัทยอย
รายงานของผูตรวจสอบบัญชีและงบการเงน
สําหรับป สินสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผูส้ อบบัญ ชีร บั อนุญ าต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ที วี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิ จการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ รวมถึ งหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการ สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

-2การรับรู้รายได้
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากค่ า โฆษณา และรายได้จ ากการให้ บ ริ ก าร เป็ นจํา นวนเงิ น 134.36
ล้านบาท และจํานวนเงิน 155.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 45.70 และร้อยละ 52.88 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ซึ่ งถือเป็ นรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั ขนาดของรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการให้บริ การ มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเป็ นจํานวนมาก และมีรายการเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้
การกําหนดขอบเขตการให้บริ การ การกําหนดราคา ข้อกําหนด และเงื่อนไขในสัญญาที่แตกต่างกัน ทําให้อาจมี
ผลกระทบกับความถูกต้องของยอดรายได้ และระยะเวลาที่ถูกต้องของการรับรู ้รายได้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่ องนี้
เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ ค่าโฆษณา
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่ อมั่นเกีย่ วกับการรับรู้ รายได้ ค่าโฆษณา โดย
ทําความเข้าใจ และประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
ประเมิน และทดสอบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
สอบทานเงื่อนไขของสัญญาบริ การ และทดสอบการรับรู ้ รายได้ค่าโฆษณาว่ารับรู ้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกัน และถูกรับรู ้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกต้อง
- สุ่ มตัวอย่างรายการรับรู ้รายได้ค่าโฆษณาที่ ถูกบันทึ กไว้แล้ว และนํามาเปรี ยบเที ยบกับรายงานติดตาม
โฆษณาทางการค้าที่จดั ทําโดยบุคคลภายนอก เพื่อพิสูจน์วา่ การโฆษณานั้นได้ถูกเผยแพร่ เกิดขึ้นจริ ง และ
บันทึกตรงกับรายงาน
- สุ่ มทดสอบกับเอกสารทางบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกรายการรายได้ และรายได้คา้ งรับ

-

การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการ
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่ อมั่นเกีย่ วกับการรับรู้ รายได้ จากการให้ บริการ โดย
-

ทําความเข้าใจ และประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
ประเมิน และทดสอบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
สอบทานเงื่อนไขของสัญญาบริ การ และทดสอบการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
สุ่ มตัวอย่างรายการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ ที่ถูกบันทึกไว้แล้ว กับใบส่ งมอบงาน
สุ่ มทดสอบกับเอกสารทางบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกรายการรายได้ และรายได้คา้ งรับ
ตรวจสอบการตรวจตัดยอดรายได้จากการให้บริ การ ณ วันสิ้ นงวด

-3มูลค่ าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 15.2 กลุ่ม บริ ษ ทั มี เงิ น ลงทุ น ในต่ างประเทศแห่ งหนึ่ ง
จํานวนเงิน 26.66 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงที่ เป็ นสาระสําคัญ เกี่ ยวกับการประเมินมูลค่าของเงิ นลงทุ น
โดยเฉพาะการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคัญในการพิจารณาผลการ
ดําเนิ นงานในอดี ตและความเป็ นไปได้ของผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ รวมถึงการตั้งข้อสมมติฐานที่ สําคัญ
ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว เพื่อให้แสดงมูลค่าที่เหมาะสม
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่ อมั่นเกีย่ วกับมูลค่ าของเงินลงทุนระยะยาว โดย
- ทําความเข้าใจ และประเมินกระบวนการในการระบุขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน
- พิจารณาความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ที่ลงทุนจากผลการดําเนิ นงาน ข้อมูลทางการเงินในอดีต
รวมถึงข้อมูลอื่นเพื่อประเมินความเพียงพอของการตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
- พิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ
- ทดสอบความถูกต้องของการคํานวณ
- ประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น
ซึ่งคาดว่าจะถูกเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการหรื อกับ
ความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

-4ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลว่า งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความ
เชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เพียงพอและ

-5เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ให้ เกิ ด ข้อ สงสั ยอย่างมี นัย สําคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดู แล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

-6ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพัน ธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

52,173,217.60

47,462,447.05

20,576,552.75

17,835,747.86

0.00

500,132.16

0.00

500,132.16

58,361,699.38

102,213,750.93

41,310,728.46

78,950,852.13

0.00

0.00

0.00

5,440,000.00

39,002,450.66

60,294,035.06

38,657,986.00

60,325,093.87

515,927.50

0.00

515,927.50

0.00

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

7
30.2
9

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

38,364,983.27

43,437,148.83

35,531,134.87

40,135,213.62

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

11

11,576.72

3,504,572.50

0.00

0.00

188,429,855.13

257,412,086.53

136,592,329.58

203,187,039.64

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

12

5,831,000.00

831,000.00

5,831,000.00

831,000.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

15

0.00

31,656,167.80

0.00

31,656,167.80

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

15

106,639,702.12

0.00

70,436,330.50

0.00

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

15

0.00

55,210,956.19

0.00

55,210,956.19

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

0.00

0.00

32,032,547.13

29,743,795.82

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

14

0.00

0.00

0.00

0.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

16

387,229,446.54

401,250,870.53

386,649,973.91

400,197,306.44

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

17

9,548,491.27

0.00

3,782,530.60

0.00

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

18

2,480,923.09

2,198,496.31

2,458,596.93

2,154,953.01

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

5,828,963.07

7,349,306.74

9,327,746.24

10,842,726.65

540,779.00

540,779.00

540,779.00

540,779.00

518,099,305.09

499,037,576.57

511,059,504.31

531,177,684.91

706,529,160.22

756,449,663.10

647,651,833.89

734,364,724.55

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

20

43,908,897.69

71,537,777.45

33,892,478.92

68,338,452.76

22

2,341,470.61

1,035,105.97

1,362,157.37

1,035,105.97

558,122.16

0.00

0.00

0.00

23

1,891,600.00

7,082,888.00

1,690,000.00

7,082,888.00

รายได้รับล่วงหน้า

8.1

21,821,477.81

44,301,355.81

10,661,662.48

44,301,355.81

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

21

2,750,550.47

3,090,396.04

2,190,545.07

2,344,675.48

11

0.00

168,000.00

0.00

0.00

73,272,118.74

127,215,523.27

49,796,843.84

123,102,478.02

22

8,486,930.44

1,822,331.86

2,656,043.83

1,822,331.86

23

15,664,322.00

14,892,770.00

14,048,832.00

13,184,208.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

24,151,252.44

16,715,101.86

16,704,875.83

15,006,539.86

รวมหนี้สิน

97,423,371.18

143,930,625.13

66,501,719.67

138,109,017.88

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

200,007,518.75

200,007,518.75

200,007,518.75

200,007,518.75

331,678,883.75

331,678,883.75

331,678,883.75

331,678,883.75

25,045,423.37

25,045,423.37

27,974,757.37

27,974,757.37

(1,133,826.76)

0.00

0.00

0.00

11,327,740.87

11,327,740.87

11,327,740.87

11,327,740.87

41,174,241.01

44,453,951.66

10,022,571.18

24,870,536.55

427,420.18

(161,730.22)

138,642.30

396,269.38

608,527,401.17

612,351,788.18

581,150,114.22

596,255,706.67

578,387.87

167,249.79

0.00

0.00

609,105,789.04

612,519,037.97

581,150,114.22

596,255,706.67

706,529,160.22

756,449,663.10

647,651,833.89

734,364,724.55

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 1,000,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 800,030,075 หุน้
จ่ายชําระแล้ว หุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการแลกหุน้
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
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ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2562

รายได้ค่าโฆษณา

134,357,500.69

168,386,700.54

81,290,096.16

100,138,350.35

รายได้จากการให้บริ การ

155,456,036.81

220,640,583.32

170,404,426.81

248,568,891.83

3,846,130.84

5,687,600.75

3,846,130.84

5,687,600.75

341,963.35

67,854.80

14,188.20

13,598.13

294,001,631.69

394,782,739.41

255,554,842.01

354,408,441.06

ต้นทุนการโฆษณา

(95,090,016.07)

(129,161,369.48)

(75,518,957.40)

(98,861,051.05)

ต้นทุนการให้บริ การ

(115,020,106.21)

(150,763,321.62)

(132,358,066.18)

(174,765,276.08)

(2,939,997.41)

(4,398,220.29)

(2,939,997.41)

(4,398,220.29)

(112,107.27)

(90,167.32)

(8,748.23)

(31,042.12)

รวมต้ นทุน

(213,162,226.96)

(284,413,078.71)

(210,825,769.22)

(278,055,589.54)

กําไรขั้นต้ น

80,839,404.73

110,369,660.70

44,729,072.79

76,352,851.52

0.00

25,406,626.38

0.00

26,326,167.80

1,371,448.93

1,723,281.08

883,106.08

1,653,463.52

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(3,965,441.32)

(4,844,866.25)

(1,077,248.00)

(1,585,572.97)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(75,540,424.38)

(105,623,964.34)

(56,935,991.18)

(77,645,533.38)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

0.00

0.00

(49,366.98)

(12,655,000.00)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

0.00

(6,802,316.01)

0.00

0.00

กําไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน

2,704,987.96

20,228,421.56

(12,450,427.29)

12,446,376.49

ต้นทุนทางการเงิน

(1,250,072.21)

(231,718.39)

(549,174.39)

(231,718.39)

(763,961.99)

0.00

(692,403.14)

0.00

(107,991.55)

(427,271.76)

0.00

0.00

582,962.21

19,569,431.41

(13,692,004.82)

12,214,658.10

(5,003,267.27)

(7,842,990.48)

(1,579,387.17)

(3,363,846.10)

(4,420,305.06)

11,726,440.93

(15,271,391.99)

8,850,812.00

0.00

(5,290,944.59)

0.00

0.00

(56,309.10)

(2,431,264.96)

0.00

0.00

(56,309.10)
(4,476,614.16)

(7,722,209.55)
4,004,231.38

0.00
(15,271,391.99)

0.00
8,850,812.00

รายได้จากการบริ หารศิลปิ น
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้

ต้นทุนการบริ หารศิลปิ น
ต้นทุนขายสินค้า

2563

2562

รายได้อื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อื่นๆ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และส่วนได้เสียในการร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
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กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - บริ ษทั ร่ วม
(ขาดทุน) กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาํ หนด
ให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

2,492,515.49
(1,646,586.00)

71,073.99
(2,138,522.00)

1,290,740.16
(1,612,774.00)

71,073.99
(1,776,003.00)

(169,185.91)

413,489.60

64,406.76

340,985.80

676,743.58
676,743.58
(3,799,870.58)

(1,653,958.41)
(1,653,958.41)
2,350,272.97

(257,627.08)
(257,627.08)
(15,529,019.07)

(1,363,943.21)
(1,363,943.21)
7,486,868.79

(3,703,137.27)
(773,476.89)
(4,476,614.16)

7,701,337.71
(3,697,106.33)
4,004,231.38

(15,271,391.99)
0.00
(15,271,391.99)

8,850,812.00
0.00
8,850,812.00

(3,113,986.87)
(685,883.71)
(3,799,870.58)

6,082,417.44
(3,732,144.47)
2,350,272.97

(15,529,019.07)
0.00
(15,529,019.07)

7,486,868.79
0.00
7,486,868.79

(0.0046)

0.0193

(0.0191)

0.0111

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

0.0000

(0.0097)

-

-

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานรวม

(0.0046)

0.0096

(0.0191)

0.0111

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินทุน

ส่ วนตํ่ากว่าทุน

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ชําระแล้ว

มูลค่าหุ้น

จากการแลกหุ้น

จากการเปลี่ยนแปลง

จัดสรรแล้ว

สัดส่ วนการถือหุ้น

ทุนสํารอง

ในบริ ษทั ย่อย

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก

ผลกําไรจากการ

เงินลงทุนในตราสารทุน ประมาณการตาม

รวมส่ วน

ส่ วนได้เสี ย

รวมส่ วนของ

รวม

ที่เป็ นของ

ที่ไม่มี

ผูถ้ ือหุ้น

องค์ประกอบอื่น

บริ ษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

ที่กาํ หนดให้วดั

หลักคณิ ตศาสตร์

ของส่ วนของ

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ประกันภัย

ผูถ้ ือหุ้น

1,349,249.46

1,457,190.05

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

200,007,518.75

331,678,883.75

25,045,423.37

0.00

10,747,677.99

101,335,082.83

107,940.59

670,271,776.74

3,899,394.26

674,171,171.00

580,062.88

(580,062.88)

0.00

0.00

(64,002,406.00)

(64,002,406.00)

(64,002,406.00)

7,701,337.71

7,701,337.71

(3,697,106.33)

4,004,231.38

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
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เงินปันผล
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กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

56,859.19

(1,675,779.46)

(1,618,920.27)

(1,618,920.27)

(35,038.14)

(1,653,958.41)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

200,007,518.75

331,678,883.75

25,045,423.37

0.00

11,327,740.87

44,453,951.66

164,799.78

(326,530.00)

(161,730.22)

612,351,788.18

167,249.79

612,519,037.97

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

200,007,518.75

331,678,883.75

25,045,423.37

0.00

11,327,740.87

44,453,951.66

164,799.78

(326,530.00)

(161,730.22)

612,351,788.18

167,249.79

612,519,037.97

(36,804.97)

(36,804.97)

(1,133,826.76)

1,133,826.76

0.00

(3,703,137.27)

(773,476.89)

(4,476,614.16)

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี
เลิกบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1,133,826.76)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(3,703,137.27)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

200,007,518.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

331,678,883.75

25,045,423.37

(1,133,826.76)

11,327,740.87

423,426.62

1,994,012.38

(1,404,861.98)

589,150.40

1,012,577.02

87,593.18

1,100,170.20

41,174,241.01

2,158,812.16

(1,731,391.98)

427,420.18

608,527,401.17

578,387.87

609,105,789.04

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินทุน

ชําระแล้ว

มูลค่าหุ น้

จากการแลกหุ น้

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

รวมส่ วนของ

ผลกําไร (ขาดทุน)

ผลกําไรจากการ

รวม

ทุนสํารอง

จากเงินลงทุนใน

ประมาณการตาม

องค์ประกอบอื่น

ตามกฎหมาย

ตราสารทุนที่กาํ หนด

หลักคณิ ตศาสตร์

ของส่ วนของ

ให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ประกันภัย

ผูถ้ ือหุ น้

ผูถ้ ือหุ น้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

200,007,518.75

331,678,883.75

27,974,757.37

10,747,677.99

80,602,193.43

107,940.59

1,652,272.00

1,760,212.59

652,771,243.88

580,062.88

(580,062.88)

0.00

(64,002,406.00)

(64,002,406.00)

8,850,812.00

8,850,812.00

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
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เงินปันผล
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กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

56,859.19

(1,420,802.40)

(1,363,943.21)

(1,363,943.21)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

200,007,518.75

331,678,883.75

27,974,757.37

11,327,740.87

24,870,536.55

164,799.78

231,469.60

396,269.38

596,255,706.67

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

200,007,518.75

331,678,883.75

27,974,757.37

11,327,740.87

24,870,536.55

164,799.78

231,469.60

396,269.38

596,255,706.67

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(15,271,391.99)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

200,007,518.75

331,678,883.75

27,974,757.37

11,327,740.87

(15,271,391.99)

423,426.62

1,032,592.12

(1,290,219.20)

(257,627.08)

165,799.54

10,022,571.18

1,197,391.90

(1,058,749.60)

138,642.30

581,150,114.22

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม (บาท)
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
การดําเนินงานต่อเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562

(4,420,305.06)
(56,309.10)
(4,476,614.16)

11,726,440.93
(7,722,209.55)
4,004,231.38

(15,271,391.99)
0.00
(15,271,391.99)

8,850,812.00
0.00
8,850,812.00

5,003,267.27
11,162,126.95
4,499,582.28
0.00
(206,059.41)
0.00
2,032,683.00
763,961.99
99,842.36
0.00
0.00
(362,734.52)
(182,556.97)
1,250,072.21

7,842,990.48
13,339,352.63
341,594.90
(793,784.49)
48,632.97
(25,406,626.38)
7,078,673.00
0.00
162,190.43
0.00
6,802,316.01
1,621,702.32
(160,472.99)
231,718.39

1,579,387.17
10,584,184.95
2,580,991.52
0.00
(206,062.41)
0.00
1,730,376.00
692,403.14
99,842.36
49,366.98
0.00
0.00
(184,526.39)
549,174.39

3,363,846.10
12,489,917.46
320,412.81
(793,784.49)
31,205.78
(26,326,167.80)
6,599,065.00
0.00
162,190.43
12,655,000.00
0.00
0.00
(189,071.95)
231,718.39

107,991.55
0.00
19,691,562.55

427,271.76
5,290,944.59
20,830,735.00

0.00
0.00
2,203,745.72

0.00
0.00
17,395,143.73

43,032,582.36
21,191,742.04
(307,762.55)
3,375,783.99

25,514,420.96
(30,807,898.71)
2,820,456.62
0.00

36,892,213.33
21,567,265.51
(569,987.46)
0.00

38,376,720.55
(33,730,425.21)
1,839,977.95
0.00

(27,736,871.31)
(339,845.57)
(22,479,878.00)
(8,186,598.18)
28,240,715.33

14,557,073.74
39,195,806.37
0.00
(3,859,222.00)
68,251,371.98

(34,445,973.84)
(154,130.41)
(33,639,693.33)
(7,871,414.00)
(16,017,974.48)

11,665,884.79
39,637,927.50
0.00
(3,859,222.00)
71,326,007.31

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม (บาท)
2563
2562
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับคืน/ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนจากการเลิกส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(1,250,072.21)
12,571,973.39
(10,301,170.98)
29,261,445.53

(231,718.39)
7,852,904.30
(18,156,115.84)
57,716,442.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562
(549,174.39)
12,234,707.72
(7,074,183.57)
(11,406,624.72)

(231,718.39)
0.00
(15,057,255.91)
56,037,033.01

(15,795.34)
(26,117.35)
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,000,000.00)
5,000,000.00
(90,000,000.00) (137,000,000.00)
73,420,104.10 115,884,350.29
0.00
26,670,000.00
(187,500.00)
(5,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,405,341.95
(667,775.41)
(1,333,669.00)
233,644.86
0.00
(744,000.00)
(1,759,000.00)
150,420.34
160,472.99
(22,810,901.45)
5,001,378.88

(15,795.34)
(26,117.35)
(550,000.00)
(6,240,000.00)
5,990,000.00
3,190,610.00
(5,000,000.00)
5,000,000.00
(50,000,000.00) (135,000,000.00)
68,420,104.10 115,884,350.29
0.00
26,670,000.00
(187,500.00)
(5,000,000.00)
(5,570,000.00)
0.00
3,231,881.71
0.00
0.00
0.00
(563,921.87)
(1,272,451.44)
233,644.86
0.00
(744,000.00)
(1,759,000.00)
152,389.76
154,172.71
15,396,803.22
1,601,564.21

0.00
(2,102,508.05)
(2,102,508.05)
4,348,036.03
362,734.52
47,462,447.05
52,173,217.60
0.00
52,173,217.60

0.00
(1,249,373.61)
(1,249,373.61)
2,740,804.89
0.00
17,835,747.86
20,576,552.75
0.00
20,576,552.75

(64,002,406.00)
(966,829.61)
(64,969,235.61)
(2,251,414.68)
(1,621,702.32)
52,790,990.38
48,917,873.38
(1,455,426.33)
47,462,447.05

(64,002,406.00)
(966,829.61)
(64,969,235.61)
(7,330,638.39)
0.00
25,166,386.25
17,835,747.86
0.00
17,835,747.86

บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 บริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
1.2 บริ ษทั ฯ มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่ 1213/309 - 10 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรี วรา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 และอีก 3 สาขา ดังนี้
สาขาที่ 1 เลขที่ 429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรี วรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
สาขาที่ 2 เลขที่ 527/12 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรี วรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
สาขาที่ 3 เลขที่ 8 ซอยเคหะร่ มเกล้า 78 แยก 1 ถนนราษฎร์พฒั นา แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพฯ 10240
1.3 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. การผลิตละครโทรทัศน์และรายการบันเทิงต่าง ๆ
2. การบริ การโฆษณาและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ
3. การจัดการ ส่ งเสริ ม ผลิตการแสดง ดนตรี ละคร และภาพยนตร์ทุกชนิด
4. การบริ หารศิลปิ น
5. ผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเครื่ องสําอาง (จดทะเบียนเลิกบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
1.4 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ ง
มีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และตามกฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2. เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่ อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนํามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน – กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาแล้วว่า ราคา
ทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุ งกําไรสะสม หรื อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้การค้า
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

2. เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่ อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผล
กระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี
ในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาํ หรับการ
จัดทํางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ
เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ประกอบด้วย การปรับปรุ ง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คํานิยามของธุรกิจ คํานิยามของความมีสาระสําคัญ และการปฏิรูปอัตร
ดอกเบี้ยอ้างอิง
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ

3. หลักเกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมของบริ ษทั ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลงดังต่อไปนี้
ประเทศ

สัดส่ วนการลงทุน (%)

ประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่ อยโดยตรง
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด

ไทย

99.99

99.99

โฆษณา

บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด

ไทย

99.99

99.99

บริ หารศิลปิ น

บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด

ไทย

71.11

51.00

ผลิตรายการโทรทัศน์

ไทย

-

94.99

ผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเครื่ องสําอาง

บริษัทย่ อยโดยทางอ้อม
บริ ษทั มีราญ่า จํากัด

(ถือหุน้ โดย บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด ร้อยละ 94.998 )
3.2 งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกัน
3.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกําไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นของบริ ษทั ฯกับสิ นทรัพย
สุ ทธิของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงินรวมแล้ว
3.4 การดําเนินงานที่ยกเลิก
ในปี 2562 มีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง ได้เลิกกิจการ กลุ่มบริ ษทั จึงแสดงเป็ นยอดสุ ทธิเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ตาม
หมายเหตุขอ้ 11 และนําเสนอผลของการดําเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีรายละเอียด ดังนี้
3.4.1 บริ ษทั มีราญ่า จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และ
เสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3.4.2 บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2562 และเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 รายได้ค่าโฆษณา กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เมื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ นตามสัญญาโดยการส่ งมอบบริ การ เมื่อมีการ
โฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว
4.1.2 รายได้จากการให้บริ การ
1) รายได้จากการรับจ้างผลิตละคร และรายการอื่นๆ รับรู ้เมื่อผลิตเสร็ จและได้โอนการควบคุมในสิ นค้าที่เกิดขึ้นให้กบั ลูกค้า
2) รายได้จากการให้บริ การอื่น เช่น รายได้จากการให้บริ การสตูดิโอ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาตามระยะเวลาในการให้บริ การ
4.1.3 รายได้จากการบริ หารศิลปิ น โดยปกติสัญญาบริ การมีอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งกําหนดให้ศิลปิ น ทําตามเงื่อนไขที่ตกลง
ในสัญญา เช่นโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า หรื อแสดงละคร เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เมื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
ตามสัญญาโดยการส่ งมอบบริ การ
4.1.4 รายได้จากการขายสิ นค้า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เมื่อได้โอนอํานาจการควบคุมในสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว กล่าวคือเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับ หรื อคาดว่าจะได้รับหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืน ส่ วนลด และค่าธรรมเนียม
ปฏิบตั ิของธุรกิจ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
4.1.5 ส่ วนลดและค่าธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ให้กบั คู่คา้ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็ นลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกสุ ทธิจากรายได้จาก
การขายและบริ การ
4.1.6 ดอกเบี้ยรับ ถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.1.7 เงินปันผลรับ ถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.1.8 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ฝาก และ ไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าคงเหลือด้วยราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ประกอบด้วย
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็ นละครและรายการบันเทิงต่างๆ ที่ได้ทาํ สัญญากับลูกค้า กลุ่มบริ ษทั แสดงต้นทุนของรายการโทรทัศน์
ทั้งที่อยูร่ ะหว่างการผลิตและที่ผลิตเสร็ จพร้อมที่จะออกอากาศเป็ นสิ นค้าคงเหลือทั้งจํานวน
ต้นทุนของรายการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ รับรู ้เป็ นต้นทุนขายเมื่อปฏิบตั ิ
ตามภาระเสร็ จสิ้ นตามสัญญา และได้โอนการควบคุมในสิ นค้าที่เกิดขึ้นให้กบั ลูกค้า
หนังสื อ และสิ นค้าอื่น ราคาทุนคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
4.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนในการร่ วมค้า เป็ นเงินลงทุนในกิจการที่เข้าไปลงทุนจนถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
แต่ไ ม่มีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน และไม่ถึงระดับการควบคุม เงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน ส่ วนใน
งบการเงินรวม ได้แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย และจะรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วมเพียงเงินลงทุนเท่ากับศูนย์ เว้นแต่กรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายแทนบริ ษทั ร่ วม
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการเฉพาะ
ในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไ ม่ไ ด้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้การค้า
ที่ไ ม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
ตามที่กล่าวไว้ใ นนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
4.6.1 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
-สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไ ว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกําไร
และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ใ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการกําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ไ ด้ถือไว้ เพื่อค้าเป็ นตราสารทุน
ที่กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้
การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ผลกําไรและขาดทุนที่รับรู ้ใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู ้ใ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนได้ใ นภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อ่ืนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ใ นกรณี ท่ีเป็ นการได้รับคืนของ
ต้นทุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการนั้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ไม่มีขอ้ กําหนดให้
ประเมินการด้อยค่า
4.6.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไร
และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ใ นส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
นั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
-การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อ
รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
ได้มีการโอนสิ ทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ไ ด้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน
นั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกัน
ซึ่งมีขอ้ กําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไ ขข้อกําหนดของหนี้สินที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการ
หนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6.3 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ท้ งั หมดที่ไ ม่ไ ด้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตามสัญญา กับ
กระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชําระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ไ ด้มา
ในกรณี ที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไ ม่ไ ด้เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ นับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หาก
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุน ด้วย
จํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญเมื่อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน
และพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญาเมื่อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญและมีการผิด
สัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุน จาก
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไ ปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ไ ด้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
4.6.4 การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิใ นงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบงั คับใช้ไ ด้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
4.6.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามสิ ทธิท่ีจะได้รับ/ใบแจ้งหนี้ หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายชําระของลูกหนี้ และกําหนดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของ
ลูกหนี้ จากผลการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
4.6.6 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โ ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่อง หรื อ เมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ใ ห้ไ ปเพื่อให้ไ ด้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเผือ่ ขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อา้ งอิงจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพ
แห่งประเทศไทย หรื อมูลค่าสุ ทธิทางบัญชี (NAV) ที่เผยแพร่ โ ดยบริ ษทั บริ หารจัดการ รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ของเงินลงทุนเผือ่ ขายรับรู ้ใ นส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิท่ีไ ด้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ท่ีจาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ใ นตราสารหนี้หรื อตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชี
จากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กลุ่มบริ ษทั แสดงราคาที่ดินด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั แสดงราคาอาคารและอุปกรณ์ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้อง และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี) ราคาทุนรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ น
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั คิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์น้ นั และ
คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญ เมื่อ
เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั นอกจากนี้ยงั กําหนดให้ตอ้ งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวิธีการ
คิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
อายุการให้ประโยชน์โ ดยประมาณของสิ นทรัพย์
จํานวนปี
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
40
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
20
อาคาร
5 - 40
อุปกรณ์สาํ นักงาน
5
5
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์
ยานพาหนะ
5
5
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.8 สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญา
จะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิใ นการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไ ด้สาํ หรับช่วงเวลา
หนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่า
ที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใ ช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญา
เช่าดังกล่าว เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิใ นการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการ
วัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ไ ด้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง
การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ใ นข้อตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรื ออายุการ
ให้ประโยชน์โ ดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ยานพาหนะ
4 - 5 ปี
หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้
รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่ อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โ ดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่า
คงเหลือรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และการจ่ายค่าปรับ
เพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิใ นการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั
บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไ ม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระนั้น
ได้เกิดขึ้น

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.8 สัญญาเช่า (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญา
เช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกําหนดได้ ทั้งนี้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชําระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฎิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อ
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้น จะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่ตอ้ งจ่ายตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาดําเนินงานเป็ นค่าเช่าจ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ตั้งแต่วนั ที่เริ่ มสัญญา โดยตัดจ่ายในอัตราเส้นตรง
4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กลุ่มบริ ษทั แสดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการ 5 ปี
4.10 ค่าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อ
เมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
4.11. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่า
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.11. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อน
ได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.12 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
4.13 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงาน
4.13.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.13.2 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่า
ปัจจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู ้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคต และคํานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกาํ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าวโด
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงานอัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัย
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิ
รายการนั้น ส่ วน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระ
เวลาของการจ้างงาน
4.14 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.14.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวม
ธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
1) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
2) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
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4.14 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
4.14.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราว เมื่อมีการปรับปรุ งโดยใช้อตั รา
ภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
4.14.3 ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจ
โดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.14.4 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันสําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนั้น กลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
4.14.5 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันที่รายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมาย หรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย
ที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมด หรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณกา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงค้างและสภาว
เศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ
ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้
เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึง
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้ว
ค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผือ่ สําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณขอ
สิ นค้าแต่ละชนิด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อ
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง การเลือกอัตร
คิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว และขาดทุนนั้น
ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่า กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่ อ)
4.16 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ (ต่อ)
สัญญาเช่า
การกําหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมิน
อายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มีนยั สําคัญซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุม และส่ งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิเลือก
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฎิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรื อไม่
4.17 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
กําไรต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออก
และเรี ยกชําระแล้ว บวกด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
ทั้งสิ้ นให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า

5. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2.2 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะส
จากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิแสดงได้ ด
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ

1 มกราคม 2563

ฉบับที่ 16

ทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว

0.50

(0.50)

-

-

-

0.50

-

0.50

-

86.87

-

86.87

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

55.21

(55.21)

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

31.66

(31.66)

-

-

401.25

-

(3.51)

397.74

-

-

10.08

10.08

1.04

-

0.90

1.94

1.82

-

5.67

7.49

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

5. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ

1 มกราคม 2563

ฉบับที่ 16

ทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว

0.50

(0.50)

-

-

-

0.50

-

0.50

-

86.87

-

86.87

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

55.21

(55.21)

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

31.66

(31.66)

-

-

400.19

-

(3.51)

396.68

-

-

5.92

5.92

1.04

-

0.21

1.25

1.82

-

2.20

4.02

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

5.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น แสดงได้ดงั นี้

5. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ (ต่ อ)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
หลักการบัญชีเดิม
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
รวม
กําไรหรื อขาดทุน
ตัดจําหน่าย
เบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
47.46
47.46
47.46
เงินลงทุนชัว่ คราว
0.50
0.50
0.50
102.21
102.21
102.21
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
43.44
43.44
43.44
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
0.83
0.83
0.83
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
55.21
55.21
55.21
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
31.66
26.66
5.00
31.66
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.54
0.54
0.54
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
281.85
81.87
199.98
281.85
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามหลักการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
บัญชีเดิม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
รวม
กําไรหรื อขาดทุน
ตัดจําหน่าย
เบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
17.84
17.84
17.84
เงินลงทุนชัว่ คราว
0.50
0.50
0.50
78.95
78.95
78.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5.44
5.44
5.44
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
40.14
40.14
40.14
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
0.83
0.83
0.83
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
55.21
55.21
55.21
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
31.66
26.66
5.00
31.66
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.54
0.54
0.54
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
231.11
81.87
149.24
231.11
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ (ต่ อ)
5.2 สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่า
ที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10.36
5.12
-1.92
-1.66
หัก : สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
-1.87
-1.05
หัก : ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
6.57
2.41
2.86
2.86
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
9.43
5.27
หนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

1.95
7.48
9.43

1.25
4.02
5.27

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
9.72
5.56
9.72

รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

5.56

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
221,654.25
64,793.25
5,416,357.15
1,142,406.11
41,824,435.65
50,966,018.24
52,173,217.60
47,462,447.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
10,803.75
104,680.50
1,266,032.03
5,426,583.43
19,299,716.97
12,304,483.93
20,576,552.75
17,835,747.86

7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.2)
ลูกหนี้ การค้า - บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ปี 2562 : ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ)
ลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.2)
ลูกหนี้ อื่น - บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ปี 2562 : ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ)
ลูกหนี้ อื่นสุ ทธิ
รายได้คา้ งรับ - ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ (หมายเหตุ 8.1)
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.1 ,30.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าผลิตรายการและอื่น ๆ
รวม ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวม ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
0.00
0.00
56,246,305.12
77,484,525.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4,456,505.00
7,519,282.01
36,407,440.02
49,142,333.83

(2,408,169.26)
53,838,135.86
734,372.50
301,022.39

(5,132,940.37)
72,351,584.85
714,372.50
907,107.65

(2,336,610.41)
38,527,334.61
734,372.50
301,019.84

(5,132,940.37)
51,528,675.47
733,761.14
687,180.65

(882,872.50)
152,522.39
3,179,168.24
0.00
1,191,872.89
4,371,041.13
58,361,699.38

(882,872.50)
738,607.65
27,583,340.00
0.00
1,540,218.43
29,123,558.43
102,213,750.93

(882,872.50)
152,519.84
1,646,100.35
0.00
984,773.66
2,630,874.01
41,310,728.46

(882,872.50)
538,069.29
25,300,707.60
342,133.43
1,241,266.34
26,884,107.37
78,950,852.13

ลูกหนี้ การค้าที่เรี ยกชําระแล้วแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งรับ ดังนี้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ปี 2562 : ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
25,531,269.45
52,751,293.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
25,051,131.34
42,912,584.04

24,825,150.37
4,345,000.00
0.00
1,544,885.30
56,246,305.12

17,731,159.66
1,842,807.50
26,323.92
5,132,940.39
77,484,525.22

14,242,928.38
25,000.00
0.00
1,544,885.30
40,863,945.02

7,598,521.41
998,310.00
19,260.00
5,132,940.39
56,661,615.84

(2,408,169.26)
53,838,135.86

(5,132,940.37)
72,351,584.85

(2,336,610.41)
38,527,334.61

(5,132,940.37)
51,528,675.47

ลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันส่ วนใหญ่เกิดจากการให้บริ การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ปรึ กษารายการโทรทัศน์ และบริ การหาโฆษณา
รายการโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้ให้บริ การกับบริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด

8. รายได้ ค้างรับ และรายได้ รับล่ วงหน้ า
8.1 ยอดคงเหลือตามสั ญญา
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชําระ
รายได้คา้ งรับ (หมายเหตุ 7)
รวม

3,179,168.24
3,179,168.24

27,583,340.00
27,583,340.00

1,646,100.35
1,646,100.35

25,642,841.03
25,642,841.03

รายได้ ค่าบริการรับล่ วงหน้ า
รายได้ค่าบริ การรับล่วงหน้า
รวม

21,821,477.81
21,821,477.81

44,301,355.81
44,301,355.81

10,661,662.48
10,661,662.48

44,301,355.81
44,301,355.81

8.2 รายได้ ทร่ี ับรู้ทเ่ี กีย่ วข้ องกับยอดคงเหลือตามสั ญญา
รายได้ที่รับรู ้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
รายได้ ทรี่ ับรู้ทเี่ คยรวมอยู่ในยอดยกมาของ
รายได้ค่าบริ การรับล่วงหน้า
รายได้ ทรี่ ับรู้จากการเปลีย่ นแปลงของสิ่ งตอบแทน
ผันแปรที่เกี่ยวเนื่ องกับภาระที่ได้ปฏิบตั ิแล้วในปี ก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

44,301,355.81

2,905,000.00

44,301,355.81

2,830,000.00

0.00
44,301,355.81

0.00
2,905,000.00

0.00
44,301,355.81

0.00
2,830,000.00

8.3 รายได้ ทคี่ าดว่ าจะรับรู้สําหรับภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสําหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น (หรื อยังไม่เสร็ จสิ้ นบางส่ วน)
ของสัญญารับจ้างผลิตรายการที่เป็ นละคร และรายการบันเทิงต่างๆ ที่ทาํ กับลูกค้า จํานวน 68.38 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ : จํานวน 66.24 ล้านบาท)
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าว เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ : 1 ปี )
9. สิ นค้ าคงเหลือ

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สุ ทธิ
หนังสื อและแผ่นซี ดี
เครื่ องสําอาง
สิ นค้าคงเหลืออื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
37,749,537.24
57,887,439.99
(118,138.72)
0.00
37,631,398.52
57,887,439.99
52,103.50
52,103.50
423,956.16
477,862.55
894,992.48
1,876,629.02
39,002,450.66
60,294,035.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
37,291,510.58
57,790,497.20
(118,138.72)
0.00
37,173,371.86
57,790,497.20
52,103.50
52,103.50
537,518.16
605,864.15
894,992.48
1,876,629.02
38,657,986.00
60,325,093.87

10. สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้สรรพากร
ค่ามัดจํา
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
37,149,595.00
42,763,205.96
1,188,691.59
435,000.00
26,696.68
238,942.87
38,364,983.27
43,437,148.83

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
34,315,746.60
39,476,270.75
1,188,691.59
420,000.00
26,696.68
238,942.87
35,531,134.87
40,135,213.62

11. การดําเนินงานที่ยกเลิก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนรอการขาย
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
290.00
1,455,426.33
0.00
2,000,000.00
2,420.00
0.00
8,866.72
49,146.17
11,576.72
3,504,572.50

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
0.00
168,000.00
รวม
0.00
168,000.00
รายการที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของการดําเนินงานที่ยกเลิก
แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2563

2562

รายได้จากการให้บริ การ

0.00

1,090,000.00

รายได้จากการขายสิ นค้า

0.00

129,066.46

รวมรายได้

0.00

1,219,066.46

ต้นทุนจากการให้บริ การ

0.00

994,370.68

ต้นทุนขายสิ นค้า

0.00

18,217.13

0.00
0.00

1,012,587.81
206,478.65

รวมต้ นทุน
กําไรขั้นต้ น

11. การดําเนินงานที่ยกเลิก (ต่ อ)
งบการเงินรวม (บาท)
2563
รายได้อื่น

13,638.10

2,589.90

0.00

(770,673.35)

(69,947.20)
(56,309.10)

(1,869,660.16)
(2,431,264.96)

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

2562

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลิก สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินรวม (บาท)
2563

2562

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงาน

(223,254.62)

(2,038,610.40)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

2,000,000.00

407,931.85

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในการดําเนินงานที่ยกเลิก

(3,231,881.71)
(1,455,136.33)

0.00
(1,630,678.55)

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั ใช้เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา จํานวน 5,831,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 831,000.00 บาท)
เป็ นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่งในการออกหนังสื อคํ้าประกันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามปกติทางธุรกิจ (หมายเหตุ 33)

13. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ประกอบกิจการ
โฆษณา
บริ หารศิลปิ น
ผลิตรายการโทรทัศน์

สัดส่ วนเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
10.00
10.00
99.99
99.99
26,462,547.13
26,462,547.13
10.00
10.00
99.99
99.99
6,645,028.53
9,876,910.24
13.57
8.00
71.11
51.00
9,650,000.00
4,080,000.00
42,757,575.66
40,419,457.37
-10,725,028.53 (10,675,661.55)
32,032,547.13
29,743,795.82

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 14/2562 มีมติอนุมตั ิให้เลิกบริ ษทั ย่อย บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด จํานวน 5.57 ล้านบาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนจดทะเบียน

14. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ชื่อบริ ษทั

ประกอบกิจการ

ลักษณะความ
สัมพันธ์

การร่ วมค้าโดยตรง
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล เอส
ธุรกิจเกมส์ออนไลน์และ ผูถ้ ือหุน้ และ
อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด พัฒนา โปรแกรม
กรรมการร่ วมกัน
ซอฟ์ ทแวร์ สาํ หรับการ
เล่นเกมส์ออนไลน์

ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
17.00

17.00

50.00

50.00

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

0.00

0.00

8,500,000.00

8,500,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8,500,000.00
(8,500,000.00)
0.00

8,500,000.00
(8,500,000.00)
0.00

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ทริ ปเปิ้ ลเอส อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้เลิกบริ ษทั และแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี โดยมีมติให้เลิกกิจการในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
โดยต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้ทาํ การจดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

15. สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนระยะยาวอื่น / เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
72,009,875.31
55,004,956.47
37,008,279.00
55,004,956.47
บวก กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
2,698,515.20
205,999.72
1,496,739.87
205,999.72
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
74,708,390.51
55,210,956.19
38,505,018.87
55,210,956.19
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่
ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย :
- เงินลงทุนในสลากออมทรัพย์
รวม
รวมทั้งสิ้ น

26,843,667.80
101,552,058.31

26,656,167.80
81,867,123.99

26,843,667.80
65,348,686.67

26,656,167.80
81,867,123.99

5,087,643.83
5,087,643.83
106,639,702.14

5,000,000.00
5,000,000.00
86,867,123.99

5,087,643.83
5,087,643.83
70,436,330.50

5,000,000.00
5,000,000.00
86,867,123.99

15.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ความเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ยอดต้นปี
55,210,956.19
35,230,448.00
55,210,956.19
35,230,448.00
การซื้ อหลักทรัพย์
90,000,000.00
135,000,000.00
50,000,000.00
135,000,000.00
การจําหน่ายหลักทรัพย์
(17,990,124.69) (115,090,565.83) (12,991,721.00) (115,090,565.83)
เงินคืนผูถ้ ือหน่วย
(55,004,956.47)
0.00
(55,004,956.47)
0.00
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน
2,492,515.48
71,074.02
1,290,740.15
71,074.02
ยอดสิ้ นปี
74,708,390.51
55,210,956.19
38,505,018.87
55,210,956.19
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนประกอบไปด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริ หารโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุน อ้างอิงจากมูลค่าสุ ทธิทางบัญชี (NAV) ที่เผยแพร่ โดยบริ ษทั ที่ทาํ การบริ หารจัดการกองทุน มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ น
ระดับที่ 2 ของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

15. สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น (ต่ อ)
15.2 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
(บาท)
(ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั
ประกอบกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
0.35
0.49
AnyMind Group Limited บริ หารจัดการโฆษณาออนไลน์ และธุรกิจลงทุน 753,935.14 USD 50,000.00 USD
บริ ษทั นี ออน เวิร์คส์ จํากัด ให้บริ การข้อมูลและวางแผนสื่ อ
1,250,000.00
0.00
15.00
0.00
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
26,656,167.80
26,656,167.80
187,500.00
0.00
26,843,667.80
26,656,167.80

เงินลงทุนใน AnyMind Group Limited เป็ นเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอน แต่มีสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้
15.3 สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
อัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุนในสลากออมทรัพย์
รวม

ร้อยละ 1.00 - 1.40 ต่อปี

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
5,087,643.83
5,000,000.00
5,087,643.83

5,000,000.00

16. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีด่ นิ และอาคาร
(บาท)

ทีด่ นิ
(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
โอน
โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จําหน่าย หรื อ ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
โอน
โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จําหน่าย หรื อ ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร
(บาท)

อุปกรณ์
สํ านักงาน
(บาท)

เครื่ องตกแต่ ง
และติดตั้ง
(บาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ การผลิต
รายการโทรทัศ น์
(บาท)

ยานพาหนะ
(บาท)

คอมพิวเตอร์
(บาท)

รวม
(บาท)

166,918,773.50
0.00
0.00
0.00
0.00
166,918,773.50

21,429,135.22
0.00
0.00
0.00
0.00
21,429,135.22

295,022,649.12
0.00
0.00
0.00
0.00
295,022,649.12

22,056,835.37
294,232.14
189,397.99
0.00
-443,712.45
22,096,753.05

8,011,088.10
49,500.00
497,331.96
0.00
-75,763.54
8,482,156.52

18,836,402.63
0.00
-673,187.89
0.00
-3,335,197.67
14,828,017.07

19,962,560.25
0.00
0.00
-6,794,954.68
-3,168,224.30
9,999,381.27

10,815,062.05
325,846.26
0.00
0.00
-1,627,478.06
9,513,430.25

563,052,506.24
669,578.40
13,542.06
-6,794,954.68
-8,650,376.02
548,290,296.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13,020,565.40
763,873.79
0.00
0.00
0.00
13,784,439.19

71,309,828.24
7,047,492.98
0.00
0.00
0.00
78,357,321.22

18,163,753.99
2,204,194.86
175,843.93
0.00
-419,657.97
20,124,134.81

7,003,131.73
446,317.85
497,299.96
0.00
-72,562.12
7,874,187.42

18,096,539.74
325,206.15
-673,143.89
0.00
-3,333,186.13
14,415,415.87

16,351,037.38
38,474.80
0.00
-3,281,904.62
-3,168,223.30
9,939,384.26

10,134,222.91
336,566.52
0.00
0.00
-1,627,379.06
8,843,410.37

154,079,079.39
11,162,126.95
0.00
-3,281,904.62
-8,621,008.58
153,338,293.14

6,946,575.00
0.00
6,946,575.00

0.00
0.00
0.00

775,981.32
0.00
775,981.32

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,722,556.32
0.00
7,722,556.32

159,972,198.50
159,972,198.50

8,408,569.82
7,644,696.03

222,936,839.56
215,889,346.58

3,893,081.38
1,972,618.24

1,007,956.37
607,969.10

739,862.89
412,601.20

3,611,522.87
59,997.01

680,839.14
670,019.88

401,250,870.53
387,229,446.54

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 11.16 ล้านบาท และ 13.34 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน และอาคารบางส่ วน ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จาํ นวน 30.04 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง (หมายเหตุ 29)

16. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีด่ นิ และอาคาร
(บาท)

ทีด่ นิ
(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ
จําหน่าย หรื อ ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อาคาร
(บาท)

อุปกรณ์
สํ านักงาน
(บาท)

เครื่ องตกแต่ ง
และติดตั้ง
(บาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ การผลิต
รายการโทรทัศ น์
(บาท)

ยานพาหนะ
(บาท)

คอมพิวเตอร์
(บาท)

รวม
(บาท)

166,918,773.50
0.00
0.00
166,918,773.50

21,429,135.22
0.00
0.00
21,429,135.22

295,022,649.12
0.00
0.00
295,022,649.12

22,607,152.50
369,711.68
-920,028.81
22,056,835.37

7,931,606.95
222,037.76
-142,556.61
8,011,088.10

21,139,437.77
223,012.14
-2,526,047.28
18,836,402.63

19,962,560.25
0.00
0.00
19,962,560.25

11,238,316.80
518,907.42
-942,162.17
10,815,062.05

566,249,632.11
1,333,669.00
-4,530,794.87
563,052,506.24

0.00
0.00
0.00
0.00

12,239,843.46
780,721.94
0.00
13,020,565.40

64,262,334.72
7,047,493.52
0.00
71,309,828.24

16,732,397.16
2,344,629.87
-913,273.04
18,163,753.99

6,683,312.47
454,546.41
-134,727.15
7,003,131.73

20,261,214.31
346,611.86
-2,511,286.43
18,096,539.74

14,953,570.30
1,397,467.08
0.00
16,351,037.38

10,108,016.76
967,881.95
-941,675.80
10,134,222.91

145,240,689.18
13,339,352.63
-4,500,962.42
154,079,079.39

6,946,575.00
0.00
6,946,575.00

0.00
0.00
0.00

775,981.32
0.00
775,981.32

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,722,556.32
0.00
7,722,556.32

159,972,198.50
159,972,198.50

9,189,291.76
8,408,569.82

229,984,333.08
222,936,839.56

5,874,755.34
3,893,081.38

1,248,294.48
1,007,956.37

878,223.46
739,862.89

5,008,989.95
3,611,522.87

1,130,300.04
680,839.14

413,286,386.61
401,250,870.53

16. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีด่ นิ และอาคาร
(บาท)

ทีด่ นิ
(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
โอน
โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จําหน่าย หรื อ ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
โอน
โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จําหน่าย หรื อ ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร
(บาท)

อุปกรณ์
สํ านักงาน
(บาท)

เครื่ องตกแต่ ง
และติดตั้ง
(บาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ การผลิต
รายการโทรทัศ น์
(บาท)

ยานพาหนะ
(บาท)

คอมพิวเตอร์
(บาท)

รวม
(บาท)

166,918,773.50
0.00
0.00
0.00
0.00
166,918,773.50

21,429,135.22
0.00
0.00
0.00
0.00
21,429,135.22

294,185,299.12
0.00
0.00
0.00
0.00
294,185,299.12

21,806,837.78
204,521.87
189,397.99
0.00
(438,712.45)
21,762,045.19

7,763,920.03
49,500.00
497,331.96
0.00
(67,353.54)
8,243,398.45

17,709,537.03
0.00
(673,187.89)
0.00
(3,335,197.67)
13,701,151.47

16,653,560.25
0.00
0.00
(6,794,954.68)
(3,168,224.30)
6,690,381.27

9,268,950.51
309,900.00
0.00
0.00
(1,485,007.73)
8,093,842.78

555,736,013.44
563,921.87
13,542.06
(6,794,954.68)
(8,494,495.69)
541,024,027.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,685,856.06
596,404.00
0.00
0.00
0.00
13,282,260.06

71,128,134.75
7,047,492.98
0.00
0.00
0.00
78,175,627.73

18,017,889.44
2,149,657.74
175,843.93
0.00
(415,325.12)
19,928,065.99

6,857,216.66
397,048.14
497,299.96
0.00
(65,274.96)
7,686,289.80

17,396,466.04
100,362.33
(673,143.89)
0.00
(3,333,186.13)
13,490,498.35

13,042,038.38
38,474.80
0.00
(3,281,904.62)
(3,168,223.30)
6,630,385.26

8,688,549.35
254,744.96
0.00
0.00
(1,484,924.73)
7,458,369.58

147,816,150.68
10,584,184.95
0.00
(3,281,904.62)
(8,466,934.24)
146,651,496.77

6,946,575.00
0.00
6,946,575.00

0.00
0.00
0.00

775,981.32
0.00
775,981.32

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,722,556.32
0.00
7,722,556.32

159,972,198.50
159,972,198.50

8,743,279.16
8,146,875.16

222,281,183.05
215,233,690.07

3,788,948.34
1,833,979.20

906,703.37
557,108.65

313,070.99
210,653.12

3,611,521.87
59,996.01

580,401.16
635,473.20

400,197,306.44
386,649,973.91

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 10.58 ล้านบาท และ 12.49 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาํ ที่ดิน และอาคารบางส่ วน ซึ่ งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ จาํ นวน 30.04 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง (หมายเหตุ 29)

16. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีด่ นิ และอาคาร
(บาท)

ทีด่ นิ
(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ
จําหน่าย หรื อ ตัดจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อาคาร
(บาท)

อุปกรณ์
สํ านักงาน
(บาท)

เครื่ องตกแต่ ง
และติดตั้ง
(บาท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ การผลิต
รายการโทรทัศ น์
(บาท)

ยานพาหนะ
(บาท)

คอมพิวเตอร์
(บาท)

รวม
(บาท)

166,918,773.50
0.00
0.00
166,918,773.50

21,429,135.22
0.00
0.00
21,429,135.22

294,185,299.12
0.00
0.00
294,185,299.12

22,354,491.36
347,575.23
(895,228.81)
21,806,837.78

7,677,498.88
222,037.76
(135,616.61)
7,763,920.03

19,985,315.86
212,868.45
(2,488,647.28)
17,709,537.03

16,653,560.25
0.00
0.00
16,653,560.25

9,655,098.68
489,970.00
(876,118.17)
9,268,950.51

558,859,172.87
1,272,451.44
(4,395,610.87)
555,736,013.44

0.00
0.00
0.00
0.00

12,072,373.46
613,482.60
0.00
12,685,856.06

64,080,641.23
7,047,493.52
0.00
71,128,134.75

16,610,860.43
2,298,136.80
(891,107.79)
18,017,889.44

6,583,398.24
403,919.38
(130,100.96)
6,857,216.66

19,767,088.61
115,732.49
(2,486,355.06)
17,396,466.04

11,644,571.30
1,397,467.08
0.00
13,042,038.38

8,950,505.56
613,685.59
(875,641.80)
8,688,549.35

139,709,438.83
12,489,917.46
(4,383,205.61)
147,816,150.68

6,946,575.00
0.00
6,946,575.00

0.00
0.00
0.00

775,981.32
0.00
775,981.32

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,722,556.32
0.00
7,722,556.32

159,972,198.50
159,972,198.50

9,356,761.76
8,743,279.16

229,328,676.57
222,281,183.05

5,743,630.93
3,788,948.34

1,094,100.64
906,703.37

218,227.25
313,070.99

5,008,988.95
3,611,521.87

704,593.12
580,401.16

411,427,177.72
400,197,306.44

17. สิ นทรัพ ย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงิน

ราคาทุน
1 มกราคม 2563 – การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563 – การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

เฉพาะกิจการ

(บาท)

(บาท)

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

6,568,798.37
3,504,672.90
3,513,050.06
13,586,521.33

2,410,136.98
0.00
3,513,050.06
5,923,187.04

0.00
4,038,030.06
4,038,030.06

0.00
2,140,656.44
2,140,656.44

6,568,798.37
9,548,491.27

2,410,136.98
3,782,530.60

18. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อ
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อ
โอน
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตัดจ่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตัดจ่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

รวม

4,737,069.83
79,000.00
(1,507,169.94)
3,308,899.89
24,000.00
2,400,000.00
(651,454.67)
5,081,445.22

0.00
1,680,000.00
0.00
1,680,000.00
720,000.00
(2,400,000.00)
0.00
0.00

4,737,069.83
1,759,000.00
(1,507,169.94)
4,988,899.89
744,000.00
0.00
(651,454.67)
5,081,445.22

4,635,507.41
79,000.00
(1,507,169.94)
3,207,337.47
24,000.00
2,400,000.00
(651,454.67)
4,979,882.80

0.00
1,680,000.00
0.00
1,680,000.00
720,000.00
(2,400,000.00)
0.00
0.00

4,635,507.41
1,759,000.00
(1,507,169.94)
4,887,337.47
744,000.00
0.00
(651,454.67)
4,979,882.80

3,937,178.10
341,594.90
(1,488,369.42)
2,790,403.58
461,552.22
(651,433.67)
2,600,522.13

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,937,178.10
341,594.90
(1,488,369.42)
2,790,403.58
461,552.22
(651,433.67)
2,600,522.13

3,900,341.07
320,412.81
(1,488,369.42)
2,732,384.46
440,335.08
(651,433.67)
2,521,285.87

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,900,341.07
320,412.81
(1,488,369.42)
2,732,384.46
440,335.08
(651,433.67)
2,521,285.87

518,496.31
2,480,923.09

1,680,000.00
0.00

2,198,496.31
2,480,923.09

474,953.01
2,458,596.93

1,680,000.00
0.00

2,154,953.01
2,458,596.93

19. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

658,196.35

1,203,162.57

643,884.58

1,203,162.57

52,406.55

32,438.09

52,406.55

32,438.09

ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าที่ดินและอาคาร

1,544,511.26

1,544,511.26

1,544,511.26

1,544,511.26

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

3,511,184.40

4,452,999.00

3,147,766.40

4,111,286.60

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

2,145,005.71

2,135,132.31

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

0.00

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

602,367.56

215,263.16

393,519.72

215,263.16

รวม

6,368,666.12

7,448,374.08

9,627,094.22

10,941,793.99

(539,703.05)

(41,199.94)

(299,347.98)

(41,199.94)

0.00

(57,867.40)

0.00

(57,867.40)

(539,703.05)
5,828,963.07

(99,067.34)
7,349,306.74

(299,347.98)
9,327,746.24

(99,067.34)
10,842,726.65

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ปี 2562 : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย

หนี้สินภาษีเงินได้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
20. เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.2)
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.2)
ส่ วนลดค้างจ่ายให้กบั ตัวแทนโฆษณา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.2)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
25,166,111.68
51,129,647.36
24,650,813.09
50,497,470.01
0.00
16,103.15

0.00
139,970.30

857,298.42
16,103.15

2,949,465.00
13,683.15

0.00
9,517,606.99

0.00
556,064.26

0.00
2,542,606.99

105,000.00
472,731.76

0.00
9,209,075.87
43,908,897.69

0.00
19,712,095.53
71,537,777.45

942,955.28
4,882,701.99
33,892,478.92

0.00
14,300,102.84
68,338,452.76

21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

610,350.70

1,086,657.18

360,528.54

950,889.43

1,929,772.47

1,766,741.16

1,640,589.23

1,195,054.35

210,427.30

236,997.70

189,427.30

198,731.70

2,750,550.47

3,090,396.04

2,190,545.07

2,344,675.48

22. หนี้สินตามสั ญญาเช่ า
รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
รายการที่จดั ประเภทเป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุ ง
บวก: เพิม่ ระหว่างงวด
หัก: จ่ายชําระระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
(บาท)
0.00

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(บาท)
0.00

6,568,798.37

2,410,136.98

2,857,437.83
9,426,236.20
3,504,672.90
(2,102,508.05)
10,828,401.05
(2,341,470.61)
8,486,930.44

2,857,437.83
5,267,574.81
0.00
(1,249,373.61)
4,018,201.20
(1,362,157.37)
2,656,043.83

23. ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
(บาท)
21,975,658.00
2,032,683.00
(8,099,005.00)
1,646,586.00
17,555,922.00

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(บาท)
20,267,096.00
1,730,376.00
(7,871,414.00)
1,612,774.00
15,738,832.00

23. ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะจ่ายตามระยะเวลา ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
1,891,600.00
7,082,888.00
1,690,000.00
7,082,888.00
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายภายใน 1 ปี
15,664,322.00
14,892,770.00
14,048,832.00
13,184,208.00
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเกินกว่า 1 ปี
รวม
17,555,922.00
21,975,658.00
15,738,832.00
20,267,096.00
ขาดทุน(กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562
2563
2562
รวมอยูใ่ นองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(1,620,868.00)
(289,337.00)
(2,065,340.00)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
517,654.00
2,138,522.00
1,612,774.00
1,776,003.00
รับรู ้ระหว่างปี
1,646,586.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2,164,240.00
517,654.00
1,323,437.00
(289,337.00)
ขาดทุน(กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ระหว่างปี ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดจาก
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562
2563
2562
2,141,850.00
(166,740.00)
1,776,003.00
สมมติฐานทางการเงิน
(242,604.00)
(3,328.00)
(384,036.00)
0.00
สมมติฐานประชากร
(704,541.00)
0.00
2,163,550.00
0.00
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
2,593,731.00
รวม
1,646,586.00
2,138,522.00
1,612,774.00
1,776,003.00
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2563
2562
อัตราคิดลด
1.07 - 1.74
1.44 - 1.96
3.60
5.00
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตรามรณะ
TMO 2017
TMO 2017
อัตราการลาออก
2.00 - 27.00
3.50 - 32.00
60 ปี
อายุเกษียณ
60 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562
1.07
1.44
3.60
5.00
TMO 2017
TMO 2017
2.00 - 27.00
3.50 - 32.00
60 ปี
60 ปี

23. ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(บาท)
(บาท)
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(867,000.00)
(718,217.00)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5)
942,462.00
777,856.00
829,932.00
678,609.00
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5)
(773,511.00)
(634,586.00)
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5)
(4,133.00)
(3,376.00)
อัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5)
อัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5)
4,134.00
3,377.00
(564,837.00)
(452,025.00)
อัตราการลาออก (เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10)
อัตราการลาออก (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 10)
609,811.00
486,329.00
24. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี
จัดสรรระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
11,327,740.87
10,747,677.99
580,062.88
0.00
11,327,740.87
11,327,740.87

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิหลังจาก
หักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปั นผลได้
ในงบการเงินรวม ทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยจะรวมอยูใ่ นกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
40,209,622.00
56,550,535.00
ค่าเช่าสถานี
37,779,622.00
49,122,000.00
38,222,004.68
40,059,085.70
ค่าจ้างผูด้ าํ เนินรายการ
39,406,332.29
41,732,393.50
154,474,785.25
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทํารายการและละครโทรทัศน์
112,245,891.86
164,223,629.64 108,662,182.73
56,919,604.34
79,814,490.29
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
71,204,345.06
101,511,055.38
12,724,841.39
12,489,917.46
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 16, 17)
15,200,157.01
13,339,352.63
341,594.90
440,335.08
320,412.81
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 18)
461,552.22

26. ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(3,652,109.51)

(8,597,751.03)

0.00

(6,553,685.05)

(1,351,157.76)

754,760.55

(1,579,387.17)

3,189,838.95

(5,003,267.27)

(7,842,990.48)

(1,579,387.17)

(3,363,846.10)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
526,653.11
11,847,221.86
(13,692,004.82)
12,214,658.10
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
รายจ่ายต้องห้าม
รายได้อื่นที่เกณฑ์บญั ชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
รายการลดหย่อนทางภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่
ผลขาดทุนสะสมที่(ใช้)ไม่ใ ช้ประโยชน์ทางภาษี
รวม
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

20%
105,330.62

20%
2,369,444.37

20%
(2,738,400.96)

20%
2,442,931.62

2,007,028.72
0.00

4,246,633.48
2,487,688.43

1,579,387.17
0.00

4,848,428.74
(3,189,838.95)

0.00

(784,330.19)

0.00

(737,675.31)

2,890,907.93
5,003,267.27

(476,445.61)
7,842,990.48

2,738,400.96
1,579,387.17

0.00
3,363,846.10

5,003,267.27

7,842,990.48

1,579,387.17

3,363,846.10

950.01%

66.20%

(11.54%)

27.54%

27. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายในระหว่างปี
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (บาท)

(3,646,828.17)
(56,309.10)

15,423,547.26
(7,722,209.55)

(15,271,391.99)
0.00

8,850,812.00
0.00

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (จํานวนหุน้ )

800,030,075

800,030,075

800,030,075

800,030,075

จากการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ใหญ่

(0.0046)

0.0193

(0.0191)

0.0111

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานรวม

0.0000
(0.0046)

(0.0097)
0.0096

0.0000
(0.0191)

0.0000
0.0111

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

28. เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุน้ จํานวน 800,030,075 หุน้ จํานวนเงินรวม 64.00 ล้านบาท
ซึ่งได้จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
29. วงเงินสิ นเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
17,000,000.00
17,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00

30. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ส่ วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
30.1 ข้อมูลทัว่ ไป
รายการค้า
ชื่อบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
นโยบายการกําหนดราคา
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
คุณเจษฎา โอสถาเลิศ

กรรมการของบริ ษทั ย่อย

ต้นทุนการโฆษณา

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

คุณภูษิต ไล้ทอง

กรรมการ

ต้นทุนการโฆษณา

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด

บริ ษทั ย่อย

รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากการให้บริ การ

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

ต้นทุนการโฆษณา
บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

ต้นทุนการบริ หารศิลปิ น

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด

บริ ษทั ย่อย

เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.38 ต่อปี

รายได้จากการให้บริ การ

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

บริ ษทั มีราญ่า จํากัด

บริ ษทั ย่อยโดยทางอ้อม

ซื้ อสิ นค้า

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โมอินดี้ ดิจิตอล จํากัด

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

ต้นทุนค่าโฆษณา ออนไลน์ ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ

(จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562)

บุคคลภายนอก

กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล เอส อินเตอร์ แอคทีฟ จํากัด ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน

เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.38 ต่อปี

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั นีออนเวิร์ค จํากัด

บริ ษทั ถือหุ้น และ
มีกรรมการร่ วมกัน

รายได้จากการให้บริ การ

ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก

บริ ษทั ย่อยมีผถู ้ ือหุ ้นและ

ลูกหนี้ การค้า

บริ ษทั บิ๊กเบรน ครี เอชัน่ จํากัด

กรรมการร่ วมกัน

-

30. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
30.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด
บริ ษทั บิ๊กเบรน ครี เอชัน่ จํากัด
บริ ษทั นีออนส์ เวิร์คส์ จํากัด
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด
สุ ทธิ

0.00
0.00
714,372.50
20,000.00
734,372.50

0.00
0.00
714,372.50
0.00
714,372.50

4,456,505.00
0.00
714,372.50
20,000.00
5,190,877.50

7,861,415.44
19,388.64
714,372.50
0.00
8,595,176.58

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,440,000.00
5,440,000.00

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(บาท)
5,440,000.00
550,000.00
(5,990,000.00)
0.00

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กยู้ มื เพิ่มระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด
รวม

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,800,253.70
0.00
1,800,253.70

2,949,465.00
105,000.00
3,054,465.00

รายได้รับล่วงหน้า
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด
รวม

0.00
0.00

0.00
0.00

3,800,000.00
3,800,000.00

0.00
0.00

30. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
30.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562
2563
2562
รายได้จากการขายและให้บริ การ
1) รายได้ค่าโฆษณา
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
0.00
0.00
34,996,871.62
43,799,166.83
บริ ษทั บิก๊ เบรน จํากัด
0.00
0.00
0.00
100,000.00
2) รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด
บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด
บริ ษทั นีออน เวิร์คส์ จํากัด

0.00
0.00
0.00
100,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

52,137,790.00
0.00
0.00
100,000.00

49,391,608.33
676,000.00
76,540.00
0.00

3) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั บิ๊กเบรน จํากัด

0.00

0.00

49,798.74

71,260.29

4) อื่นๆ
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด

0.00

0.00

5,900.00

4,700.00

100,000.00

0.00

87,290,360.36

94,119,275.45

0.00

0.00

5,496,315.21

7,462,132.55

0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00

0.00
0.00
0.00
140,000.00
295,474.23

345,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00

1,440,000.00
145,000.00
4,085,230.80
140,000.00
0.00

รวม
ต้นทุนขายและให้บริ การ
1) ต้นทุนการโฆษณา
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
2) ต้นทุนการให้บริ การ
บริ ษทั ครี เอทิส มีเดีย จํากัด
บริ ษทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จํากัด
บริ ษทั บิก๊ เบรน จํากัด
บริ ษทั โมอินดี้ ดิจิตอล จํากัด
กรรมการ

30. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
30.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
2563
2562
ค่าใช้จ่ายในการขาย
1) ค่ารับรองลูกค้า
บริ ษทั มีราญ่า จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563
2562

0.00

0.00

0.00

127,759.81

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00
20,000.00

0.00
835,474.23

0.00
5,861,315.21

822,684.25
14,222,807.41

2) ค่าที่ปรึ กษา
บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด
ซื้อสิ นค้า
บริ ษทั มีราญ่า จํากัด
รวม

30.4 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการมีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2562

2563

2562

30,862,205.00

34,057,721.00

23,516,718.00

23,392,084.00

774,383.94

1,566,669.00

570,732.37

1,146,588.00

31,636,588.94

35,624,390.00

24,087,450.37

24,538,672.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น (เงินเดือน
โบนัส และสวัสดิการอื่น)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
31. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รายงานส่ วนงานดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยที่ใช้ในการกําหนดส่ วนงานที่รายงาน ได้แก่ ประเภทของบริ การ โดยแยกเป็ นสี่ ส่วนงานที่รายงาน ได้แก่ (1) ธุรกิจโฆษณา
(2) ธุรกิจการบริ การ การจัดกิจกรรมและผลิตรายการโทรทัศน์ (3) ธุรกิจการบริ หารศิลปิ น และ (4) ธุรกิจอื่น
คณะกรรมการบริ หาร ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิการของส่ วนงานดําเนินงานโดยวัดมูลค่าของผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้ทางการเงินและต้นทุนทางการเงินจะไม่ถูกจัดสรรไปยังส่ วนงานดําเนินงาน เพราะฝ่ ายบริ หารการเงินส่ วนกลางทําหน้าที่
บริ หารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ระหว่างส่ วนงานนั้นมีการต่อรองราคากันเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายได้จากลูกค้า
ภายนอกที่รายงานแก่คณะกรรมการนั้นวัดมูลค่าลักษณะเดียวกันกับมูลค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

31. ส่ วนงานดําเนินงาน (ต่ อ)
ส่ วนงานดําเนิ นงานในงบการเงินรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2563

ธุรกิจโฆษณา
รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
ต้นทุนจากส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน

ธุรกิจการบริ การ
การจัดกิจกรรม
และผลิตรายการ
โทรทัศน์

134,357,500.69
(95,090,016.07)
39,267,484.62

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับปี จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับปี
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่

155,456,036.81
(115,020,106.21)
40,435,930.60

2562

ธุรกิจการ
บริ หารศิลปิ น

ธุรกิจอื่น

3,846,130.84
(2,939,997.41)
906,133.43

341,963.35
(112,107.27)
229,856.08

รวม
294,001,631.69
(213,162,226.96)
80,839,404.73

ธุรกิจโฆษณา
168,386,700.54
(129,161,369.48)
39,225,331.06

ธุรกิจการบริ การ
การจัดกิจกรรม
และผลิตรายการ
โทรทัศน์
220,640,583.32
(150,763,321.62)
69,877,261.70

ธุรกิจการ
บริ หารศิลปิ น

ธุรกิจอื่น

5,687,600.75
(4,398,220.29)
1,289,380.46

67,854.80
(90,167.32)
(22,312.52)

รวม
394,782,739.41
(284,413,078.71)
110,369,660.70

1,371,448.93
(79,505,865.70)
(1,250,072.21)
(763,961.99)

27,129,907.46
(110,468,830.59)
(231,718.39)
0.00

(107,991.55)
0.00
(5,003,267.27)
(4,420,305.06)
(56,309.10)
(4,476,614.16)

(427,271.76)
(6,802,316.01)
(7,842,990.48)
11,726,440.93
(7,722,209.55)
4,004,231.38

(773,476.89)

(3,697,106.33)

(3,703,137.27)

7,701,337.71

32. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ย วกับเครื่ องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้และวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 4
32.2 ปัจจัย ความเสี่ ย งทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้าน
กระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการ
จัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั
จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้
เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะชี้ประเด็น
ประเมินและกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบาย
สําหรับความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจง
1) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ทํารายการค้า
ส่ วนใหญ่ที่เป็ นสกุลเงินบาท กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเป็ นปกติจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าไม่จาํ เป็ นต้องใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว เนื่องจากฝ่ าย
บริ หารเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างเป็ นสาระสําคัญ
3) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั คือทําให้เชื่อมัน่
ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลกู ค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับเหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามูลค่าสู งสุ ด
ของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
4) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพ
คล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินสิ นเชื่อในการกูย้ มื ที่ได้มีการตกลง
ไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษา
วงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอในระดับหนึ่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5) ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่จดั เป็ นระยะสั้นและเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยอยูใ่ นเกณฑ์เดียวกับตลาด ราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร
เชื่อว่ากลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สําคัญ

32. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
6) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่ คราว)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น)
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
คงที่
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
คงที่
ดอกเบี้ย

รวม

50.97
-

0.52
5.83
5.07

1.21
-

52.18
0.52
5.83
5.07

41.82
-

0.50
0.83
5.00

5.64
-

47.46
0.50
0.83
5.00

-

10.83

-

10.83

-

2.86

-

2.86

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่ คราว)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น)
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
คงที่
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รา
คงที่
ดอกเบี้ย

รวม

19.30
-

0.52
5.83
5.07

1.28
-

20.58
0.52
5.83
5.07

12.30
-

0.50
5.44
0.83
5.00

5.53
-

17.83
0.50
5.44
0.83
5.00

-

4.02

-

4.02

-

2.86

-

2.86

32. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
6) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
อัตราดอกเบี้ยและเงินที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มากกว่า
รวม
เมื่อทวงถาม ภายใน
12 เดือน 12 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่ คราว)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น)
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม ภายใน
มากกว่า
รวม
12 เดือน 12 เดือน

50.97
-

0.52
5.83
-

5.07

50.97 0.05 % - 0.25 %
0.52
0.250%
5.83
0.375%
5.07 1.00 % - 1.40 %

41.82
-

0.50
0.38
-

5.00

-

2.34

8.49

10.83 7.00% - 16.62%

-

1.04

1.82

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี )

41.82 0.22 % - 0.75 %
0.50
1.00 %
0.38
1.00 %
5.00 1.00 % - 1.40 %
2.86

7.00 %
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม ภายใน
มากกว่า
รวม
12 เดือน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่ คราว)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น)
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

19.30
-

0.52
5.83
-

-

13.62

อัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม ภายใน
มากกว่า
รวม
12 เดือน 12 เดือน

5.07

19.30 0.05 % - 0.25 %
0.52
0.250%
5.83
0.375 %
5.07 1.00 % - 1.40 %

12.30
-

0.50
5.44
0.38
-

5.00

26.56

40.18 7.00% - 16.62%

-

1.04

1.82

อัตราดอกเบี้ย

12.30 0.22 % - 0.75 %
0.50
1.00 %
5.44
1.37 %
0.38
1.00 %
5.00 1.00 % - 1.40 %
2.86

7.00 %

32. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
32.3 การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อ
กําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้วธิ ีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คาํ นิยามของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม และงบเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารทุน
0.00
0.00
26,843,667.80
26,843,667.80
หน่วยลงทุน
0.00
74,708,390.51
0.00
74,708,390.51
0.00
74,708,390.51
26,843,667.80 101,552,058.31
รวมสิ นทรัพย์
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
ธนาคารได้ออกหนังสื อคํ้าประกันในนามบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

การคํ้าประกันวงเงินบัตรเครดิต
การคํ้าประกันระบบสาธารณูปโภค
การคํ้าประกันการชําระค่าสิ นค้า

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
625,000.00
625,000.00
625,000.00
625,000.00
206,000.00
206,000.00
206,000.00
206,000.00
5,831,000.00
831,000.00
5,831,000.00
831,000.00

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

